Pro bezpečnější, klidnější telení…
REFERENCE Z FAREM

Období telení je stresující jak pro krávu,
tak i pro chovatele. Vyžaduje neustálou bdělost,
kontrolu a pozornost z jeho strany. Úspěšné
telení znamená zdravé, vitální tele a dobrý start
do mléčné produkce i reprodukce. Ovšem obtížný
porod tohle všechno dokáže ohrozit.

Ulehčete vaší mysli. Snižte riziko
pro krávu a tele, a navíc ušetřete čas.
CalveSense je chytré řešení pro detekci
telení, které vás upozorní, zda a kdy
kráva potřebuje vaši asistenci při porodu.
Upozorní vás v kritických fázích, a umožní
tak včasný zásah v případě potřeby.

Spolehněte se na
jednoduchý, bezpečný
systém detekce porodu
• Rychlé a jednoduché nasazení
pomocí lepidla a pásky.
• Automatická aktivace/
deaktivace senzoru.
• Žádné nastavení nebo
čas potřebný na kalibraci.
Detekce je účinná okamžitě
po nasazení na krávu.
• Nevyžaduje údržbu
ani speciální čištění.
• Robustní řešení určené pro jakékoli
množství zvířat, všechna
plemena, prvotelky i starší krávy.
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Zeměd
dělské družstv
vo Kbel
Systém detekce porodu: SCR CalveSense
„CalveSense bych určitě každému doporučil z více důvodů.
Umožnil nám rychle reagovat na začátek telení – hlavně
v nočních hodinách, kdy byla kontrola hodně omezená.
Se systémem lépe předcházíme komplikacím a výrazně se nám
zvýšil počet dobrých a bezproblémových otelení. Díky dobře
zvládnutým porodům se nám zlepšilo nasazování po otelení
a to i u prvotelek. Oproti minulým rokům jsme dosáhli výrazně
nižšího procenta mrtvě rozených telat. Z původních 14–15 %
na současná 2 %. To jsou výsledky, které mluví samy za sebe.“
Hlavní zootechnik Josef Kůs

Souk
kromý zeměd
děllec Pe
etr Valenta
a
Systém detekce porodu: SCR CalveSense
Pan Valenta používá systém CalveSense již několik měsíců a jeho
přínos a efekt hodnotí velmi kladně.
„Systém CalveSense pro mě jednoznačně znamenal velikou
úsporu času a stresu v období telení. Dříve jsem musel kontrolovat
průběžně i v noci svá zvířata a mnoho jsem toho nenaspal. Od té
doby, co jsem si pořídil CalveSense se mohu konečně klidně vyspat,
protože pokud se některá kráva telí, dostanu včas upozornění
a nejezdím tedy na farmu zbytečně. Díky tomu se mohu i během
dnů věnovat jiným pracím a vím, že žádný porod nezmeškám.
Pořízený systém mě s předstihem upozorní nejméně na 95 %
porodů. A těch zbylých pár procent jsou ty porody, které jdou velmi
rychle a bez komplikací. Takže mám nyní zdravá a živá telata a to
byl přesně ten důvod, pro který jsem systém CalveSense pořizoval.“
Majitel podniku Petr Valenta

Farm
ma Synek
Systém detekce porodu: SCR CalveSense
V chovu pana Vladimíra Synka je chováno asi 180 ks krav
Červenostrakatého plemene s masným Siementalem.
Se systémem CalveSense, který používá několik měsíců je
majitel stáda nadmíru spokojený.
„Před použitím této technologie jsme se potýkali s mrtvě
rozenými telaty více, než bychom chtěli. Od té doby, co
používáme CalveSense jsme otelili již asi 40 krav a zatím
jsme neztratili ani jedno tele. To je ve srovnání s minulostí
skvělý výsledek. Takto se nám systém zaplatil během prvních
měsíců používání a nyní už nám přináší jen zisk.“
Majitel podniku Vladimír Synek

