
Dzięki systemowi FarmManager ferma Fox Farm nie ma już pro-
blemu z nadwagą młodych, optymalnym podziałem karmy i 
hodowlą norek w odpowiednim rozmiarze

W zeszłym roku Jens Peter Larsen z fermy Fox Farm zainstalował na swo-
jej karmiarce system FarmManager. Jego głównym celem było zoptyma-
lizowanie procesu karmienia, oczekiwał również, że w ostatecznym rozra-
chunku widoczne będą chociaż niewielkie korzyści finansowe.

– FarmManager okazał się po prostu genialny w okresie wzrostu 
zwierząt. Dzięki niemu kontrolowanie wagi zwierząt stało się o wie-
le łatwiejsze. Naszym zdaniem lepsze zarządzanie karmą przyniosło 
wiele korzyści, a przy tym zaoszczędziliśmy sporo czasu – opowiada 
Jens Peter Larsen.

Według jego obliczeń wprowadzenie nowego systemu skróciło 
czas pracy o ok. 1,5 godziny dziennie.

– Kiedyś wydawało mi się, że nie robię nic innego tylko ciągle 
obsługuję karmiarkę. Teraz nie mam już takiego odczucia – ocenia 
Jens Peter Larsen, który szacuje, że karmienie zajmuje mu obecnie 
tylko od 2,5 do 3 godzin.

Koniec z nadwagą u młodych
Nowy system okazał się niezwykle pomocny głównie ze względu 
na młode. – Uważam, że rozdzielanie karmy w okresie wykotu stało 
się o wiele prostsze. W poprzednim sezonie udało nam się praktycz-
nie wyeliminować problem nadwagi u młodych – mówi Jens Peter 
Larsen. Informacja, że samica urodziła, zostaje wprowadzona do Far-
mManagera. – System nalicza wówczas o ok. 2-3 procent więcej kar-
my dziennie, dopóki młode są przy matce. Jest to bardzo sprytne – 
stwierdza Jens Peter Larsen.
W odróżnieniu od innych systemów FarmManager jest zintegrowa-
ny z karmiarką.

– To oczywiście ogromna zaleta. Wszystkie funkcje są na wy-
ciągniecie ręki. Pracownik obsługujący karmiarkę może w prosty i 
szybki sposób zaznaczyć w systemie, która norka wszystko zjadła – 
opowiada Jens Peter Larsen.

Zwrot nakładów w ciągu jednego roku
Wprowadzenie systemu przebiegło bez żadnych problemów i za-
pewniło Jensowi Peterowi Larsenowi więcej swobody.  

– Dzięki FarmManagerowi mogę wyznaczyć do karmienia tylko 
jednego pracownika, ponieważ sam zarządzam ilością przeznaczo-
nej karmy – mówi.

System opracowuje również różnego rodzaju statystyki, można 
np. wydrukować listę sztuk, które padły. Jednak jedną z najważniej-
szych funkcji jest możliwość zamawiania karmy na podstawie pre-
cyzyjnie wyliczonych prognoz.

– Dzięki FarmManagerowi przez cały czas znamy nasze zużycie 
karmy i wiemy, ile będziemy jej potrzebowali następnego dnia. To 
bardzo dobre rozwiązanie – mówi Jens Peter Larsen. Ogólnie rzecz 
biorąc, jest on przekonany, że system ma tak wiele zalet, że jego za-
kup zwrócił się w rekordowym tempie.

– Pieniądze zainwestowane w FarmManagera zwróciły nam się 
po zaledwie roku. Osiągnęliśmy większy rozmiar skór, a poza tym 
odkryliśmy wiele innych zalet tego systemu.

Jako ostatnie, ale nie mniej ważne, wymieniane jest profesjonal-
ne wsparcie zespołu Jasopels, jakie otrzymała ferma Fox Farm.

– Musimy pochwalić firmę Jasopels za czas, który poświęciła 
nam przy wdrażaniu systemu oraz później, już przy użytkowaniu. 
Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni – podsumowuje Jens Peter 
Larsen.
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