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Světové trendy:
méně farem, ale větší
více mléka od krávy, na pracovníka, na farmu
pracujeme se skupinami, ne s jednotlivým zvířetem
nižší profit z chovu
zvýšení cen nákladových položek, včetně pracovních
méně zkušení pracovníci
zvyšují se nároky konzumentů:
 na bezpečnost potravin
 na ochranu přírody – snížení metanu
 přenos zoonóz
 omezení používání léčiv
 zvýšení welfare zvířat



Informační období:
 umožňuje uchovávat a zpracovávat velké objemy dat
 technologie z jiných oborů přicházejí i do zemědělství
 neuvěřitelný pokrok v chovu mléčného skotu 

(genetika, výživa, reprodukce, kontrola zdraví, komfort krav)
 moderní chov dojeného skotu je popisován jako 

technologický zázrak (Philpot, 2003).
 Další krokem v chovu skotu by mělo být: 

Precizní chovatelství mléčných krav





Bewley a 
kol.



Sledování zdravotního stavu krav bez senzorů:
 sledování krav před porodem

 vyhodnocení průběhu porodu

 denní měření tělesné teploty 10 dnů po otelení

 hodnocení tělesné kondice

 měření hladiny ketolátek

 poslech bachorové činnosti

 sledování kulhavých krav

 hodnocení stavu pohlavních orgánů

 sledování stavu mléčné žlázy



Dr. Delana Devies, 2016



Sledování začátku telení pomocí senzoru umístěného na ocasu



Sledování začátku telení pomocí senzoru umístěného v pochvě



Vyhledávání říje pomocí čipu na ocasu



Získávání informací pomocí senzorů na těle



Získávání informací pomocí bolusů v bachoru



Sledování zdraví a říje pomocí kamery 
a rozeznávání jednotlivých zvířat podle 

vzhledu



Sledování kamerou tělesnou kondici nebo kulhání



Sledování tlukotu srdce



Pedometry 



Ohlávky



Obojky









Známka 
pro měření 
teploty

Výsledky na farmě Warenham, Velká Británie, 280 
holštýnských dojnic



Termokamery



Ušní 
senzory



Ušní senzory



Reprodukční programy nebo monitorovací systémy?

Stojí opravdu proti sobě?





Při výběru systému sledovat:
• chovatelský přínos (univerzálnost)
• ekonomickou návratnost
• propojení na další systémy v chovu
• snadnost obsluhy
• servis a záruku



Děkujeme za pozornost

stastny@isbgenetic.cz
ondrakova@isbgenetic.cz
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