
 

 

 
 

  

 

Cloudfarms we współpracy z SUISAG uruchamia innowacyjną 
aplikację umożliwiającą indywidualne śledzenie świń od momentu 
urodzenia do przetwarzania 

▪ Pig Passport – rozwiązanie do łatwej i niezawodnej rejestracji poszczególnych 

zwierząt bezpośrednio w zagrodzie 

▪ Śledzenie i sortowanie zwierząt w obrębie łańcucha dostaw 

▪ Poprawa zarządzania operacyjnego, troski o poszczególne zwierzęta, 
bezpieczeństwa żywności i przejrzystości dla konsumentów 

Razem z SUISAG, partnerem serwisowym dla szwajcarskich producentów wieprzowiny  

i zagranicznych klientów z branży genetycznej, Cloudfarms wprowadza innowacyjne 

zastosowanie swojego obecnego systemu zarządzania produkcją dla producentów 

wieprzowiny. Pig Passport umożliwia gospodarstwom hodowlanym, gospodarstwom 

produkcyjnym i przetwórcom rejestrowanie oraz analizowanie danych produkcyjnych 

poszczególnych świń od momentu urodzenia do przetwarzania. Zarejestrowane dane 

produkcyjne zawierają takie informacje, jak rodowód genetyczny, spożycie paszy lub 

informacje o stanie zdrowia świni. Elektroniczny kolczyk podłączony do aplikacji mobilnej 

Cloudfarms pozwala na szybkie, niezawodne i łatwe wprowadzanie danych dla każdej świni 

bezpośrednio w zagrodzie. Dane poszczególnych zwierząt są udostępniane w bieżących 

raportach za pośrednictwem aplikacji sieciowej Cloudfarms. 

We współpracy z SUISAG pierwsi producenci wieprzowiny ze Szwajcarii i Niemiec 

rozpoczęli już testowanie innowacyjnej aplikacji w swojej codziennej działalności.  

W związku z tym aplikacja mobilna Cloudfarms jest zintegrowana z SuisDataManager – 

aktualnym narzędziem SUISAG do raportowania, które jest powszechnie stosowane przez 

producentów wieprzowiny w Szwajcarii. W ramach fazy próbnej aplikacja będzie w dalszym 

ciągu dostosowywana do konkretnych potrzeb producentów wieprzowiny. W następnym 
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etapie SUISAG udostępni aplikację mobilną Cloudfarms razem z SuisDataManager 

wszystkim zainteresowanym producentom wieprzowiny w Szwajcarii i Niemczech. 

„Jak dotąd indywidualne śledzenie jest powszechne tylko w specjalistycznych 

gospodarstwach hodowlanych, natomiast w gospodarstwach produkcyjnych świniami 

zarządza się zbiorczo, nie indywidualnie. Teraz każde zwierzę otrzymuje cyfrowy 

«paszport», który można stosować w obrębie całego łańcucha dostaw” – mówi dyrektor 

zarządzający Cloudfarms Jens Toppenberg. „Poprzez zwiększenie identyfikowalności, 

przejrzystości i precyzji indywidualne zarządzanie świniami to podstawa sprostowania 

najważniejszym wyzwaniom przemysłu wieprzowego, do których zaliczają się m.in. 

bezpieczeństwo żywności, zdrowie zwierząt, wydajna i zrównoważona produkcja oraz 

pełna przejrzystość dla konsumentów”. 

W połączeniu z istniejącą platformą Cloudfarms umożliwiającą śledzenie „od pola do 

widelca” Pig Passport pozwala integratorom, producentom wieprzowiny, młynom 

paszowym i przetwórcom tworzyć wartość dodaną w obrębie łańcucha dostaw. Mogą oni 

na przykład śledzić i sortować poszczególne świnie według rodowodu lub rodzaju spożytej 

paszy. W ten sposób Cloudfarms pomaga branży zaspokajać rosnący popyt na bezpieczną 

i pełnowartościową żywność po przystępnych cenach, a zarazem usprawniać zarządzanie 

operacyjne i zmniejszać oddziaływanie na środowisko. 

 

O Cloudfarms 

Spółka Cloudfarms wspomaga transformację cyfrową przemysłu wieprzowego. Jako nowoczesna spółka 

technologiczna pomagamy integratorom, gospodarstwom prowadzącym hodowlę świń oraz spółkom 

związanym z łańcuchem dostaw wieprzowiny w zarządzaniu danych w korzystny, bezpieczny i łatwy sposób. 

Cloudfarms ma klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. Wśród naszych klientów są czołowi producenci 

wieprzowiny na swoich rynkach krajowych. Nasz portfel usług obejmuje rozwiązania do zarządzania 

produkcją, śledzenia łańcucha dostaw, zrównoważonego rozwoju i precyzyjnej gospodarki hodowlanej. 

Cloudfarms jest przedsiębiorstwem zależnym BASF Group. 

Więcej informacji o Cloudfarms znajduje się na stronie: https://en.cloudfarms.com/ 

Pig Passport: https://en.cloudfarms.com/pig-passport/  

 

O SUISAG 

SUISAG jest innowacyjną i zorientowaną na wartość spółką obsługującą szwajcarskich producentów 

wieprzowiny i zagranicznych klientów z branży genetycznej. Spółka jest liderem w szwajcarskiej branży 

genetycznej oraz branży programów i służby zdrowia; zatrudnia około 100 osób w różnych siedzibach 

krajowych i zagranicznych. 

Więcej informacji o SUISAG znajduje się na stronie: https://www.suisag.ch/  

https://en.cloudfarms.com/
https://en.cloudfarms.com/pig-passport/
https://www.suisag.ch/

