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Vyhlášení MFR on-line
Soutěž Mléčná farma roku zlehka dospěla i letos do finále. Atmosféru slavnostního vyhlášení budeme sdílet 
společně přes síť dne 21. dubna od 12:00 hodin. Nenechte si ujít on-line přenos na adrese www.tvzemedelec.
cz/mlecnafarmaroku. Při té příležitosti bude přednášet spoluzakladatel nizozemské společnosti CowSignals, 
konzultant, trenér, generální ředitel – Jan Hulsen.

Dr. Jan Hulsen mimo jiné říká, že nej-
lepší podniky provozují manažeři, kteří 
dobře chápou, jak fungují krávy a lidé.  
Pro návštěvu České republiky a vyhláše-
ní soutěže MFR si připravil dvě obsáhlé 
prezentace. Budou se týkat plodnosti 
krav a celého managementu, který se 
týká úspěchu zabřezávání, signálů, kte-
ré zvířata farmáři poskytují. Zmíní, jak 
nachystat pro krávu a tele bezstresové 
podmínky pro telení. Jaký je fyziologický 
příjem krmiva krav kolem porodu, to je 
další otázka, která bude zodpovězena. 
Přirozená péče o novorozené tele, první 
podojení, rozdoj atd. Máme se jednodu-
še na co těšit. 

Umění pozorovat
Veterináře a nadšence pro krávy Jan Hul-
sena asi nejvíce proslavila příručka Cow 
Signals (Signály krav). Jde o průvodce 

farmáře, který jej učí umění pozorovat, 
porozumět jeho zvířatům a vyhodnotit 
situaci. Jan Hulsen a jeho kolektiv umož-
nili pohled na krávy z jiné perspektivy 
nebo také dívat se například na vnitřní 
prostředí stáje zvířecíma očima. Cílem 
poradenské činnosti skupiny Vetvice 
je poskytnout nástroje pro sledování, 

které ve výsledku dokáží předcházet ne-
mocem, zlepšit komfort krav a optima-
lizovat produkci. „Při pozorování krav 
je důležité, abyste nepřijímali okamžité 
závěry, ale místo toho si položili tři otáz-
ky: Co vidím? Proč k tomu došlo? Co to 
znamená?,“ zmiňuje v jedné své před-
nášce Jan Hulsen. 
Jan Hulsen (1965) vyrostl na mléčné far-
mě na jihu Nizozemska s 55 dojnicemi  
a 20 ha půdy, navíc s výkrmem prasat. 
Dnes ji provozuje jeho mladší bratr. Po 
ukončení střední školy Jan studoval jeden 
rok zemědělství a poté začal studovat ve-
terinární medicínu na univerzitě v Utrech-
tu. V roce 1993 se kvalifikoval jako veteri-
nář (DVM) se specializací na hospodářská 
zvířata a také s kvalifikací v tropickém 
veterinárním lékařství a klinické patologii. 
V roce 1997 založil Jan Hulsen spolu s dr. 
Joepem Driessenem poradenskou skupinu 

Vetvice. V roce 2003 Jan napsal svou prv-
ní knihu: Cow Signals, která byla okamži-
tým bestsellerem a pouze v Nizozemsku 
se prodalo přes 20 000 výtisků.
V následujících letech byl Jan Hulsen au-
torem nebo spoluautorem následujících 
knih: Signály paznehtů, Pig Signals, Od-
chov mláďat, Zdraví vemene, Plodnost 
krav, Robotické dojení, Ustájení pro 
krávy a the Cow Signals Checkbook. Jan 
Hulsen je generálním ředitelem skupi-
ny Vetvice, ředitelem mate riálů Vetvice 
Books & Info a partnerem ve společnosti 
Vetvice Future Farming. 
Jan je ženatý s Anneke Hallebeek a má 
s ní tři děti. Žijí na moderním statku po-
blíž města Bergen op Zoom, mezi jeho 
aktuální koníčky patří práce na farmě 
a bruslení. A jeho práce je mu koníčkem.
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