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Bc. Váslav Lebeda, tel.: 774 821 371, e-mail: lebeda@isbgenetic.cz
Ing. Marie Ondráková, Ph.D., tel.: 774 734 650, e-mail: ondrakova@isbgenetic.cz

Ing. Josef Diviš, Selekta Pacov a.s., 350 krav na mléčných robotech
CowManager jsme si pořizovali v roce 2015 původně jenom pro jalovice, protože po technologické selekci se nám nedařilo dostat se zpět na původní stav krav.
Z robotů máme zkušenosti jak s pedometry, tak i obojky. Na CowManageru oceňuji snadnost navěšování a neuvěřitelnou přesnost. Teď máme zvířat tolik,
že prodáváme vysokobřezí jalovice. Jsem rád, že jsme do CowManageru šli. 

Mike Johnson, Trailside Holsteins LLC, USA, 500 krav
V roce 2015 jsme uvažovali, že přijmeme ještě jednoho pracovníka, jehož náplní mělo být sledovat zdravotní stav stáda,
protože ostatním na to nezbývalo dost času. Místo toho jsme pořídili CowManager. Mike Johnson poznamenává: 
„Možnost podívate se na každou krávu, kdykoliv, na mém telefonu, a udělat rozhodnutí v daný okamžik je pro mě tím největším přínosem.“

Andrew Ingvalson, Fraze, MN, USA
Andrew Ingvalson potvrzuje, že CowManager se zaplatí sám. Březost stáda se nezměnila, i když s CowManagerem
přešli z používání přirozené plemenitby k inseminaci. Jeho ekonom odhaduje, že se CowManager sám zaplatí v průběhu
tří let. „CowManager je jednoduchý a snadno použitelný,“ zdůrazňuje Andrew. „Dokonce i když se považujete za počítačově 
negramotného, můžete ho také používat.“ Na závěr dodává: “Myslím, že každý rozumný chovatel mléčného skotu by ho měl mít.“

Ing. Pavel Lhotský, ZD Kochánov, 230 krav
V únoru 2018 jsme měli možnost vyzkoušet 50 ušních čipů CowManager na vyhledávání říje a sledování doby
příjmu krmiva, přežvykování, aktivity a teploty. Po tříměsíční zkušební době nás program CowManager natolik
oslovil, že jsme se ho rozhodli pořídit na celé stádo 230 krav. Dříve jsme používali na první zapuštění 100% Ovsynch,
po zavedení programu se nám Ovsynch snížil na 15 % problémových krav. Po ročním provozu se zlepšila březost krav
a s to se projeví i na mezidobí a ostatních ukazatelích. Zlepšil se i zdravotní stav krav včasným vyhledání zdravotních
problémů (příjem krmiva, přežvykování, teplota). Program CowManager je jednoduchý a zvládne ho každý,
kdykoliv a kdekoliv. Po zkušenostech u krav jsme v dubnu 2019 rozšířili jeho používání i na 100 ks jalovic.

Věra Kadlecová, Solmilk Olešná a.s., 400 krav
CowManager máme na jalovicích a velmi se mi líbí. Je přehlednější, přesnější a méně poruchový, než druhý systém,

který na podniku také máme. CowManasger ukazuje opravdu co je potřeba. Líbí se mi také, že je kontrola o tom, jestli

každý senzor správně funguje. Práce s ním je paráda.



i senzoru, 

optimální sledování pohody vašich dojnic. 

Přesnost. Nic menšího.
 informace o zdraví krav jsou  pro  chov.   přesnější 

informace o  zdraví svých krav máte, tím rychleji a cíleněji  podniknout 
 kroky ve správný čas. CowManager vám poskytuje informace v 

minutových intervalech, máte tedy opravdu aktuální přehled o svých zvířatech.  
Monitorováním vašich krav s vysokou přesností jim  věnovat takovou 
pozornost jakou   CowManageru ušetříte čas a náklady na 

 zlepšíte  zdraví stáda a zvýšíte  produkci. Celkově 
CowManager nejenom šetří peníze, on je sám  přináší.  se přesvědčíte. 

informace o plodnosti, zdraví a 

vhodný pro umístění okolo 

CowManager je naprosto 
jed

velmi přesná data použitím  
routr
nainstalovány ve stájích i na 
pastvinách. 

CowManager sleduje vaše 

telefon. 
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 - přežvykování a příjem krmiva u skupin
Modulem výživy  CowManager

 hodnocení  pro 
m nástrojem pro sledování přípravy na porod a poporodního 

 - hlášení nemocných
CowManager hlásí okam

práci a oklesu

 několikrát denně a sledovat 
.”  

”

   l i, 
t  kdykoliv a kdekoliv jste. 
Nejpřesnější a nejspolehlivější produkt na trhu.

 etří práci a zlepšuje zdravotní stav stáda
  

lných aktualizací k dispozici vždy nejnovější so�ware. 

Find my Cow - lokalizátor kráv
  

je plně intergrovaná  Možnost použití seznamu zvířat z hlášení 
CowManageru 

“ Moje zkušenosti s modelem Find my Cow jsou, že mně skutečně šetří čas, který mohu využít
pro jinou práci v podniku. Find my Cow je skvělým doplněním CowManageru." 
Dimitry Gruppen, Dittmannsdorfer Milch GmbH , DE - 3000 krav
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