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Editoriál

Naša spoločnosť propaguje JEDNODUCHÝ

SYSTÉM výživy dojníc, kedy sa do kŕmneho voza

dávkujú IBA vlastné objemové krmivá, ďalej

vlastné obilie a naše koncentráty TMR BALANCE

alebo RUCOR.

Ide o melasované granulované bielkovinové

koncentráty obsahujúce i minerálny premix.  

TMR BALANCE a RUCORy obsahujú širokú škálu

vstupných dusíkatých komponentov zabezpečujúcich 

pestrosť výživy pre bachorovú mikroflóru. To je všetko.

Čakali ste viac? Nie, jednoduchosť a priaznivá

nákladovosť je našim cieľom.

Viac informácií na www.deheus.sk.

MAJTE VÁŠ CAS AJ  
PENIAZE POD KONTROLOU

S biELKOviNOvýMi KONcENTRáTMi TMR BAlANCE
A RUCOR JE TO hRAcKA AJ v NON GMO REžIME

inz. Brozura DOJNICE SK 2021_210x297 mm_TMR BALANCE.indd   1 27.09.21   16:04

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
v  našej  jubilejnej  už  10.  špeciálnej  prílohe  Roľníckych 
novín  s  názvom  DOJNICE  vám  tradične  prinášame 
pestrú  ponuku  aktuálnych  a  inšpiratívnych  odborných 
informácií.

Žiaľ, aj tento rok sa niesol v znamení pretrvávajúcej 
koronavírusovej pandémie a tiež v znamení úbytku producentov 
mlieka a dojníc na Slovensku.

Chovateľom, ktorí čelili ďalším problémom a výzvam, isto 
pribudli aj nové vrásky na čele. Okrem toho, že museli zabezpečiť 
chod živočíšnej výroby v stále sa meniacich podmienkach, riešili 
aj personálne problémy a zdravie pracovníkov, starajúcich 
sa o zvieratá. prácu im neuľahčili ani zvýšené ceny kŕmnych 
zmesí či energií. a popritom spoľahlivo zabezpečovali plynulé 
fungovanie prevádzok a produkciu mlieka…

O tom, akej štátnej pomoci by sa mohli dočkať, aké 
opatrenia a podpory v sektore dojníc by mali prispieť 
k stabilizácii poľnohospodárskej výroby, aby sa výrobcom 
poľnohospodárskych produktov poskytli určité istoty, prípadne 
aby sa kompenzovali negatívne dosahy pandémie, vás oboznámi príspevok z dielne Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

To, ako pandemická situácia ovplyvnila kontrolu úžitkovosti, zhodnotili Plemenárske 
služby  SR,  š. p. V ich článku nájdete aj prehľadné porovnanie vývoja stavov dojníc na Slovensku, 
priemernej úžitkovosti podľa plemien či porovnanie vývoja úžitkovosti a rôznych ukazovateľov podľa 
krajov v jednotlivých rokoch.

Výživa zvierat je kľúčová pre zdravie, výkonnosť a produkciu. akú úlohu v tom však zohráva stopový 
prvok jód? prečo je dôležitý? a čo môže spôsobovať jeho nedostatok či nadbytok vo výžive dojníc? 
Odpovede na tieto otázky nájdete v príspevku odborníkov zo  Slovenskej  poľnohospodárskej 
univerzity a NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.

Kvalita a kvantita produkcie surového kravského mlieka má veľký ekonomický význam pre producentov 
i spracovateľov mlieka a z nutričného hľadiska je dôležitá pre konzumentov. Ktoré faktory ju ovplyvňujú? 
To objasňuje článok z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Životnú pohodu a produkciu dojníc zhoršuje bolesť, preto je dôležité vedieť ju rozpoznať čo najskôr. 
prejavy správania sa, ktoré sa objavujú počas bolesti, sú však neraz ťažko rozpoznateľné. autorkou veľmi 
zaujímavého príspevku o hodnotení bolesti na základe správania sa dojníc je mladá slovenská vedkyňa, 
pôsobiaca na univerzite vo Veľkej Británii.

dôležitosť ďatelinotrávnych miešaniek je často podceňovaná, a pritom práve miešanky poskytujú široké 
možnosti. Ich odsúvanie na okraj záujmu je neopodstatnené. prečo je to tak a aký potenciál sa v nich 
ukrýva? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v článku odborníkov z NPPC  –  Výskumného  ústavu 
trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici.

dôležitou zložkou krmiva pre prežúvavce – a to nielen ako zdroj energie a živín, ale aj ako regulačný 
faktor pre udržanie zdravia bachora a príjmu krmiva – je vláknina. O tom, ako obsah a kvalita vlákniny 
ovplyvňuje zdravie dojníc a produkciu mlieka, sa pojednáva v článku z Odboru výživy vo Výskumnom 
ústave živočíšnej výroby Nitra.

a neobišli sme ani často pertraktovanú tému emisií z chovu hospodárskych zvierat. Emisie na základe 
stavu zvierat na Slovensku vyhodnocoval Výskumný  ústav  živočíšnej  výroby  Nitra  a  Slovenský 
hydrometeorologický ústav v Bratislave. To, k akým výsledkom sa odborníci z vyššie spomenutých 
ustanovizní dopracovali, sa dočítate práve v špecializovanej prílohe roľníckych novín.

pri čítaní prílohy dOJnICE 2021 vám prajem užitočne strávený čas. PATRÍCIA DOLEŠOVÁ
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Budúcnosť sektora mlieka a mliečnych výrobkov 
bude závisieť od správneho využitia príležitostí
rád by som sa prihovoril zástupcom sektora mlieka a mliečnych produktov v optimistickom duchu. 
Sme na prahu budúceho roka, ktorý bude pokračovaním prechodného obdobia pred nastávajúcim 
novým obdobím Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027. bude to však zároveň rok 
príležitostí, keď sa budú precizovať podmienky nastavenia podpôr poľnohospodárom na ďalšie roky. 
naše pravidlá budeme musieť tvoriť súbežne a v súlade s pripravovanými vykonávacími pravidlami 
Európskej komisie.

V povedomí odbornej verej
nosti rezonuje Strategický plán 
na roky 2023 – 2027, ktorého 
príprava je v gescii Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Sr v plnom prúde a ktorý 
bude základným strategickým 
dokumentom budúcej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (Spp) 
pre Slovensko.

Strategický plán bude zahŕňať 
opatrenia rozvoja vidieka, priame 
platby aj podporu v rámci sek
torových intervencií a pozitívnou 
správou je, že sa počíta s význam
nejšou podporou producentov 
mlieka ako v období 2014 – 2020, 
pričom sa použije viaczdrojové 
financovanie.

Od začiatku prípravy strategic
kého plánu sa na celom procese 
podieľa široká partnerská skupina, 
v ktorej sú zastúpené komory, 
zväzy a združenia v oblasti poľ
nohospodárstva, potravinárstva 
a lesníctva, neziskové organizácie, 
ekologické organizácie, vedecko
výskumná základňa a univer
zitná sféra, Združenie miest a obcí 
Slovenska a ďalšie. Táto pracovná 
skupina diskutuje a pripomien
kuje všetky dôležité časti pripra
vovaného strategického plánu.

Vypracované sú dnes analy

tická časť a intervenčná straté
gia strategického plánu, ktoré 
sú predmetom zapracovania pri
pomienok na národnej úrovni. 
Konzultácie k intervenčnej stra
tégii prebiehajú aj s Európskou 
komisiou. V štádiu rozpracova
nia je konkrétna podoba jed
notlivých intervencií, ktorá bola 
predmetom rokovaní menších 
tematických pracovných skupín so 
zastúpením prvovýrobcov a spra
covateľov.

bolo by však zatiaľ predčasné 
uvádzať bližšie informácie, keďže 
aj tri základné európske nariade
nia, ktoré sú základom budúcej 

Spp, budú na úrovni Európskej 
únie prijaté zrejme až v posled
ných mesiacoch tohto roka. 
navyše, ako už bolo uvedené, 
na túto legislatívnu bázu budú 
nadväzovať ďalšie podrobnejšie 
predpisy EÚ, ako aj vnútroštátne 
pravidlá.

Ešte nasledujúci rok sa teda 
budeme v rámci poskytova
nia podpôr poľnohospodárom 
hýbať takpovediac v známych 
vodách a ďalšie nové obdobie 
bude závisieť od toho, aké pra
vidlá si pod dozorom Európskej 
komisie nastavíme. dôležité bude 
vysporiadať sa s nárokmi, ktoré 

na poľnohospodárov kladú stra
tegické dokumenty EÚ vo vzťahu 
k ochrane životného prostredia 
a klímy, najmä Európska zelená 
dohoda a stratégia „Z farmy na 
stôl“ a ktoré sú premietnuté aj do 
odporúčaní Komisie pre prípravu 
strategického plánu Sr. V jednot
livých sektoroch živočíšnej výroby 
bude potrebné k napĺňaniu envi
ronmentálnych ambícií a odporú
čaniam Komisie pristupovať citlivo 
so zreteľom na úmernú náklado
vosť a administratívnu záťaž pre 
chovateľov.

Zároveň Slovensko, ale aj iné 
štáty zdôrazňujú enormné roz
diely medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o stavy zvierat, inten
zitu živočíšnej produkcie, jej pro
exportné zameranie a domácu 
sebestačnosť. namieste sú aj 
pochybnosti o realizovateľnosti 
a najmä dosahoch plánovaného 
zníženia produkcie živočíšnych 
bielkovín v EÚ a ich čiastočného 
nahradenia rastlinnými.

Živočíšnu výrobu považujeme za 
nenahraditeľný zdroj výživy oby
vateľstva. aj keď zlepšiť prístup 

k ochrane životného prostredia 
je zo strany poľnohospodárskej 
prvovýroby nevyhnutné, naďa
lej je naším cieľom stabilizácia 
a rozvoj živočíšnej výroby a tento 
princíp bude premietnutý do 
nastavenia novej Spp.

Podpora dojníc

na nedávnej konferencii veno
vanej téme Ekoschémy 2023 
– 2027, ktorá sa konala v pravo
ticiach, minister pôdohospodár
stva a vidieka Sr Samuel Vlčan 
predstavil pripravovaný systém 
celofarmových ekoschém, do 
ktorých bude Slovensko alokovať 
25 % z I. piliera, čo na obdobie 
2023 – 2027 predstavuje celkovo 
513 mil. eur. Z toho 417 mil. eur 
bude vyplatených na hektár pôdy, 
v priemere 45 eur na hektár. Ďal
ších 96 mil. eur bude určených na 
dojnice, pričom sa počíta s čiast
kou 261 eur na jedno zviera. pod
pora dojníc formou zlepšovania 
ich dobrých životných podmienok 
má byť naďalej zabezpečená aj 
z II. piliera.

predpoklad je, že pri súčte všet
kých foriem podpôr na dojnice, 
bude celková kompenzácia strát 
farmárov dosahovať približne 
5,5 – 6,5 eurocentov na kilogram 
mlieka. pripravovaný systém pod
pôr v sektore dojníc bude teda 
nastavený tak, aby zohľadňoval 
na jednej strane environmentálne 
kritériá, napríklad potrebu záso
bovania pôdy uhlíkom z organic
kých hnojív a zároveň ekonomické 
výsledky chovu stád s mliekovou 
úžitkovosťou.

V súvislosti s prípravou nových 
podpôr považujeme za úspech 
aj schválenie zvýšenia spolufi
nancovania 2. piliera Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ 
zo štátneho rozpočtu z 25,7 na 
36,9 % Vládou Sr. Slovenským 
poľnohospodárom tak od roku 
2023 do roku 2027 bude k dis
pozícii v rámci opatrení rozvoja 
vidieka zo štátneho rozpočtu 
navyše 285 mil. eur v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím.

Situácia na trhu v SR

dovoľte mi krátky návrat do 
roku 2020, ktorý sa takmer celý 

niesol v znamení ochorenia 
Covid19. pre sektor prvový
roby a spracovania mlieka patril 
určite k tým najťažším. pandé
mia zasiahla aj chovateľov doj
níc, ktorí tak museli čeliť novým 
výzvam a problémom.

podniky riešili spočiatku prob
lémy aj s prísunom krmív, iného 
materiálu, ako aj zvierat zo zahra
ničia. bol tiež vážny nedostatok 
ochranných pomôcok. V druhej 
vlne sa museli vysporiadať najmä 
s nedostatkom pracovnej sily 
z dôvodu vysokého výskytu ocho
rení. K tomu sa pripojili vysoké 
náklady na dezinfekčné pros
triedky, náročné zabezpečovanie 
hygienických podmienok a mož
ností karantény pre zamestnancov 
vo vlastných podnikoch a celkove 
sťažené manažovanie podnikov. 
aj napriek ťažkostiam a zložitej 
situácii, v ktorej sa podniky ocitli, 
sa však podarilo zabezpečiť, aby 
sa mlieko dostalo k spracovate
ľom tak, ako po minulé roky.

napriek tomu, že spra
covatelia sami riešili vážne 
problémy s nedostatkom pracov
níkov, hygienických či ochran
ných pomôcok, táto situácia sa 
neodrazila významne na cene 
mlieka. nákupná cena surového 
kravského mlieka dosiahla v roku 
2020 úroveň 32,39 eur na 100 kg 
a v porovnaní s rokom 2019 to 
bolo len o 0,6 % menej (graf 1).

V priebehu roka 2021 sa 
mesačné nákupné ceny surového 
kravského mlieka zatiaľ pohy
bovali v rozpätí od 31,81 eur 

(august) po 32,24 eur (apríl). aj 
napriek tomu, že vo vývoji ceny 
sme nezaznamenali významnejšie 
výkyvy, neteší nás skutočnosť, že 
podľa údajov pôdohospodárskej 
platobnej agentúry stále klesá 
počet producentov mlieka, ktorí 
dodávajú mlieko na spracovanie.

Od začiatku roka 2020 do polo
vice roka 2021 prestalo dodávať 
mlieko prvonákupcom 19 prvo
výrobcov. podľa rezortnej štatis

tiky ministerstva mierne poklesli 
aj dodávky surového kravského 
mlieka v Sr, a to o 1,1 % pri porov
naní obdobia január až august 
2021 (561 858,66 t) s rovnakým 
obdobím 2020 (568 294,48 t).

Štátna pomoc

Vážení producenti a spracova
telia mlieka, za zvládnutie tak 
náročného obdobia si skutočne 
zaslúžite uznanie a poďakovanie. 

Lorem ipsum dolor sit amet

Vývoj priemernej nákupnej ceny kravského mlieka v SR [Eur/100 kg]

Vývoj priemernej mesačnej nákupnej ceny surového kravského mlieka [Eur/100 kg]

Zdroj: Situačná a výhľadová správa Mlieko k 31.12.2020 (NPPC – VÚEPP)

Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra a Európska komisia

od 2.200 do 16.000
litrov. Dlhá životnosť,
trvalá hodnota.

s enormnou miešacou
silou a vysokou 
efekvnosťou.

k separovaniu pevných
a tekutých živín,
vysoký prietok.

Ing. Dávid Šimko
Ing. Mário Kečkeš

+421 917 755 887
+421 917 762 522

d.simko@bauer-at.com
m.keckes@bauer-at.com
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Uvedomujeme si tiež, že to nie je 
len súčasná mimoriadna situácia, 
ktorá prináša problémy, ale že sa 
naši chovatelia popri produkcii 
mlieka každodenne stretávajú aj 
s inými vážnymi ťažkosťami, kto
rých riešenie trvá dlhšie, ako by 
sme si predstavovali. Spomeniem 
len nevysporiadané vlastníctvo 
pôdy či nedostatok pracovnej sily.

aktuálnou témou sú dnes naras
tajúce ceny komodít na výrobu 
kŕmnych zmesí a stúpajúce 
ceny energií, ktoré v súčasnosti 
významne ovplyvňujú renta
bilitu produkcie. ako je zrejmé 
z grafu 3, v prvej polovici tohto 
roka došlo k nárastu výrobnej 
ceny kŕmnych zmesí najmä pre 
kategóriu dojníc.

pravdou je, že aj chovatelia 
ostatných hospodárskych zvierat, 
najmä ošípaných a hydiny, sa stre
távajú s rovnakými výzvami, čo 
len potvrdzuje skutočnosť, že rie
šiť problémy je potrebné naprieč 
celou živočíšnou výrobou.

Je zrejmé, že problém s rastú
cimi výrobnými nákladmi zasiahol 
celý trh EÚ a sme toho názoru, 
že pozitívny signál a konkrétna 
pomoc by mala prísť aj od Európ
skej komisie. V týchto dňoch 
členské štáty zintenzívňujú požia
davky voči Komisii, pokiaľ ide 
o riešenie situácie na trhoch so 
živočíšnymi komoditami. Tu však 
treba poznamenať, že priemerná 
nákupná cena surového krav
ského mlieka EÚ sa v tomto roku 
postupne zvyšovala, a zatiaľ čo 
v júli 2021 dosahovala 35,8 euro
centov na kilogram, za august sa 

predpokladá úroveň 36 centov za 
kilogram.

ako uvádza Európska komisia 
na svojej webovej stránke, ceny 
mlieka a mliečnych výrobkov 
v EÚ sa naďalej zlepšujú, najmä 
v dôsledku čínskeho dopytu, ktorý 
stimuluje svetové ceny. To by 
podľa nej malo podporiť nákupné 
ceny surového kravského mlieka 
a do určitej miery pomôcť vyrov
nať rastúce náklady na krmivá. 
Celkovo sa teda situácia v EÚ v sek
tore mlieka a mliečnych výrobkov 
z pohľadu Európskej komisie javí 
stabilná a bude skutočne na jej 
zvážení, či vyjde v ústrety požia
davkám členských štátov a či bude 
pre jednotlivé sektory živočíšnej 
výroby aktivovať možné opatrenia 
podľa pravidiel spoločnej organi
zácie trhu.

Veríme, že producentom mlieka 
opäť tento rok pomôže aj opatre
nie štátnej pomoci vo forme úľav 
na environmentálnych daniach 
(Zelená nafta 2021) a že stihli spl
niť termín podania žiadosti, ktorý 
uplynul 17. septembra tohto roku.

Sme radi, že už tretí rok možno 
prerozdeliť poľnohospodárom 
finančné prostriedky v objeme 
30 mil. eur, čím môžeme túto 
pomoc oprávnene považovať za 
jednu zo stabilizačných podpôr 
v prvovýrobe. na tento rok sa 
opäť uplatnia normatívy, ktoré 
boli v minulom roku v kategóriách 
dojníc a jalovíc zvýšené.

K opatreniam, ktoré majú 
prispieť k stabilizácii a bezpeč
nosti poľnohospodárskej výroby 
a poskytnúť určité istoty výrob

com poľnohospodárskych pro
duktov, patrí tiež štátna pomoc 
na platby poistného v poľnohos
podárskej prvovýrobe. Stále je 
zrejmá váhavosť chovateľov pois
tiť sa napriek tomu, že riziká sú 
známe a ich reálny výskyt často 
nepredvídateľný. rád by som 
povzbudil našich poľnohospodá
rov, aby zvážili využívanie tejto 
schémy štátnej pomoci, pretože 
poistenie podniku proti nepred
vídaným udalostiam, by malo 
byť jedným zo zásadných prvkov 
v oblasti manažmentu rizík.

Návrat do normálneho 
života

Vážení chovatelia, teší nás, že 
v tomto roku bola situácia s ocho
rením Covid19 lepšia ako v minu
lom roku a že uvoľnenie opatrení 
umožnilo stretnutia chovateľov 
hovädzieho dobytka aj na výsta
vách a chovateľských dňoch pod
porených ministerstvom.

p ro p a g a č n o   p r eze n t a č n á 
výstava Tradície slovenského 
vidieka v priestoroch výstaviska 
v nitre v auguste, ako aj dni 
chovateľov hovädzieho dobytka 
organizované uznanými chovateľ
skými organizáciami v priebehu 
roka sa konali v menšom rozsahu 
a s nižšou účasťou vystavovate
ľov zvierat a odbornej či laickej 
verejnosti, ako v rokoch pred 
vypuknutím pandémie koronaví
rusu. Možnosť osobných stretnutí 
a priamej výmeny skúseností 
však určite ocenil každý zúčast
nený, pretože odborný a najmä 
spoločenský charakter takýchto 

stretnutí môžu videokonferencie 
nahradiť len čiastočne, nehovo
riac o prítomnosti zvierat, ktoré 
týmto podujatiam dodávajú tú 
správnu atmosféru.

dodatočne blahoželám oce
neným chovateľom k výborným 
výsledkom ich práce. Treba záro
veň dodať, že popri chovateľskej 
práci ste zároveň ekonómami, 
účtovníkmi, zamestnávateľmi, 
vyjednávačmi, psychológmi 
a prax si vyžaduje, aby ste boli 
zároveň odborníkmi na tech
niku a technológie, bezpečnosť 
krmív a potravín či na ochranu 
životného prostredia, vrátane 
krajinotvorby. dávate prácu krmi
várskemu a potravinárskemu prie
myslu, veterinárnemu lekárovi, 
poradenskému a krmivárskemu 
sektoru a v neposlednom rade 
aj nám, zamestnancom štátnej 
a verejnej správy.

Uznanie patrí aj tým chovate
ľom, ktorí si popri každodennom 
pracovnom zhone zároveň nájdu 
čas na spoluprácu so školami 
a obcami a zúčastňujú sa tak na 
vzdelávaní mládeže a na zlep
šovaní života obyvateľov. Uzna
nie patrí aj samotným zástupcom 
chovateľských organizácií za ich 
pracovitosť a húževnatosť, vďaka 
ktorej dokážu vytvárať adekvátne 
a tak potrebné zázemie chovate
ľom a efektívne ich zastupovať pri 
dôležitých rokovaniach na vnútro
štátnej aj medzinárodnej úrovni.

V čase prípravy tohto článku nás 
čaká aj ďalšie významné poduja
tie, 16. ročník dňa prvovýrobcov 
mlieka, organizované už tradične 
Slovenským zväzom prvovýrob
cov mlieka a pod záštitou minis
tra pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Samuela Vlčana. Verím, 
že napriek nie veľmi priaznivým 
denným štatistikám umožní situá
cia s ochorením Covid19 kona
nie tejto odbornej konferencie 
a podarí sa naplniť jej hlavný 
zámer, ktorým je oboznámenie 
prvovýrobcov mlieka o stave 
prípravy nového obdobia Spp 
a o celkovej budúcnosti sektora.

Ing. JÁN BARŠVÁRY

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR

Vývoj výrobnej ceny kompletných kŕmnych zmesí pre HD [Eur/t]

Zdroj: rezortná štatistika MPRV SR

Aký bol rok 2020? Ovplyvnil 
aj kontrolu úžitkovosti?
rok 2020 bol pre všetkých nezvyčajný. Situácia na Slovensku bola výrazne ovplyvnená celosvetovou 
situáciou súvisiacou s pandémiou Covid19. Strach z nepoznaného vírusu, obmedzenia. nie je 
jednoduché podnikať v agrosektore, ktorý ovplyvňujú nielen ekonomické podmienky, ale aj samotná 
príroda.

Zamestnanci štátneho podniku 
plemenárske služby Sr (pS Sr, 
š. p.) pri zabezpečovaní služieb 
chovateľom, dennodenne pri
chádzajú do styku s chovateľmi 
a nie je nám ľahostajné, s čím 
všetkým sa musia naši obchodní 
partneri vysporiadať. rok 2020 
bol pre plemenárstvo významný 
tým, že sme si pripomenuli 
95 rokov založenia kontroly 
úžitkovosti (KÚ) hovädzieho 
dobytka na Slovensku.

dňa 2. 7. 1924 bol prijatý zákon 
o plemenitbe hospodárskych 
zvierat (koní, dobytka, ošípa
ných a oviec). Tento zákon na 
Slovensku nahradil dovtedy 
platný uhorský zákon z roku 
1894 o poľnom hospodárstve 
a poľnej polícii. aj po 95 rokoch 
musíme konštatovať, že prijaté 
opatrenia v tomto zákone boli 
nadčasové, správne a naši pred
chodcovia vedeli, čo je a bude 
najlepšie pre rozvoj poľnohospo
dárstva na Slovensku. Už vtedy 
si uvedomovali, že je v záujme 
štátu, aby podporoval poľnohos
podársku výrobu, obzvlášť živo
číšnu, aby nebolo nutné dovážať 
výrobky z cudziny, ktoré si vieme 
vyrobiť doma a tak zabezpečiť 
v čo najvyššej miere sebestač
nosť.

Význam informácií

Chovatelia dobytka vtedy, ale 
platí to i dnes, vedeli, že zvýše
nie produkcie môžu dosiahnuť 
zlepšením kvality krmív, dosta
točným objemom a vyváže
nou kŕmnou dávkou, kvalitnou 
šľachtiteľskou prácou. práve pre 
správne rozhodovanie v oblasti 
plemenitby sú nevyhnutné 

dostatočné a včasné informácie 
a tie z kontroly úžitkovosti tvoria 
z nich dôležitú časť.

Žiaľ, je už dlhoročnou „tra
díciou“, že stav kráv a dojníc 
(podľa údajov ŠÚ Sr) dlhodobo 
klesá (graf 1), a podľa vývoja 
ani tento rok nebude výnimkou. 
aký je aktuálny stav počtu hovä
dzieho dobytka evidovaných 
v CEhZ (Centrálna evidencia hos
podárskych zvierat), do ktorej 
musia chovatelia zo zákona hlá
siť akúkoľvek zmenu na svojej 
farme je uvedený v tab. 1.

ak by sme to porovnali len 
so stavmi okolo roku 1990, tak 
na Slovensku sme mali takmer 
530tisíc kráv a 900tisíc kusov 
hovädzieho dobytka (hd). ako 
dochádza k poklesu stavov kráv, 
tak úmerne k tomu sa znižuje aj 

absolútny počet zvierat monito
rovaných v rámci KÚ. na druhej 
strane je ale výška % zapoje
nia (graf 2) stabilná a dochádza 
k postupnému navyšovaniu, čo 
je dôkazom toho, že chovatelia 
si uvedomujú význam informácií 
získavaných z tejto činnosti.

Rovnaké možnosti 

Za posledných 50 rokov sa chov 
mliekových kráv stával inten
zívnejším. Intenzívne systémy 
sa zameriavajú na maximálnu 
produkciu na kravu v stáde. 
na dosiahnutie tohto cieľa je 
nevyhnutné zabezpečiť kvalitnú 
výživu a optimálnu veľkosť stáda 
pri zachovaní pohodlia zvierat.

V súčasnej dobe je väčšina 
chovov s voľným ustajnením 
a dojnice majú voľný prístup 

ku krmivu, vode a minimálne 
dvakrát denne sa presúvajú do 
dojárne. V rámci kontroly úžit
kovosti je voľne ustajnených, 
z celkového počtu monitorova
ných dojníc, 91,33 % dojníc vo 
viac ako 86 % kontrolovaných 
chovoch. Zaujímavé je aj porov
nanie podľa koncentrácie cho
vov medzi kontrolou úžitkovosti 
(tab. 2 a graf 3) a CEhZ.

V KÚ majú chovy s počtom 
zvierat nad 200 ks vyššie zastú
penie na rozdiel od CEhZ, kde 
prevládajú farmy do 20 ks. 
Z uvedeného je zrejmé, koľko 
malých farmárov sa venuje 
chovu hovädzieho dobytka. na 
druhej strane musíme uviesť, že 
v rámci CEhZ to nie sú len cho
vatelia dojníc, ale aj dojčiacich 
kráv, prípadne iných kategórií 
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hd. ale aj v prípade CEhZ platí, 
že absolútna väčšina dojníc sa 
chová v chovoch s vyššou kon
centráciou. Je dôležité, aby sa 
v rámci podpory brali do úvahy 
všetky kategórie chovateľov 
a mali rovnaké možnosti podni
kania v agrosektore, t. j. „malí“, 
ale aj „veľkí“. polarizácia farmá
rov škodí slovenskému poľno
hospodárstvu.

Úroveň produkcie

na to, aby krava produkovala 
mlieko je nevyhnutné, aby sa 
otelila. dojná krava produkuje 
počas svojho života veľké množ
stvo mlieka. Úroveň produkcie 
dosahuje vrchol približne 40 až 
60 dní po otelení. produkcia 
potom plynule klesá, až kým 
sa dojenie cca po 10 mesiacoch 
nezastaví. nastáva obdobie 
zasušenia.

Z výsledkov prezentovaných 
na grafe 4 je zrejmé, že teore
tická požiadavka mať jedno teľa 
do roka pri dosiahnutom prie
mernom medziobdobí 409 dní, 
nie je úplne reálna, najviac sa 
tomu približujú chovatelia v bra
tislavskom kraji. rovnako aj 
obdobie zasušenia sa pohybuje 
nad „teoretickou hodnotou“ 
cca 2 mesiace pred otelením. Zlá 
dĺžka obdobia státia na sucho 

môže mať za následok zníženú 
produkciu mlieka v nasledujúcej 
laktácii.

Medzi jednotlivými plemenami 
je rozdiel v produkcii mlieka za 
rok (graf 5). Stále platí, že medzi 
najvýznamnejšie a najrozšírenej
šie plemeno patrí holsteinské 
plemeno vo svojej čiernej a čer
venej variete. Zastúpenie tohto 
plemena ovplyvňuje aj rozdele
nie dojníc do jednotlivých úžit
kových pásiem (graf 6) a vývoj 
úžitkovosti v rámci slovenskej 
populácie dojníc (graf 7), z kto
rého vyplýva, že zvieratá monito
rované v KÚ dosahujú dlhodobo 
vyššiu úžitkovosť v porovnaní 
s celkovou populáciou dojníc na 
Slovensku. Môžeme konštato
vať, že informácie získané z KÚ 
pomáhajú chovateľovi pri správ
nom manažovaní pre zabezpe
čenie ekonomickej prosperity 
a konkurencieschopnosti.

dojnice môžu byť ekonomicky 
produktívne veľa laktačných 
cyklov. Teoreticky je možná 
životnosť až 10 a viac laktácií. 
pravdepodobnosť vzniku prob
lémov, ktoré môžu viesť k vyra
deniu kravy je však vysoká. 
priemerná ukončená laktácia pri 
holsteinskom plemene je dnes 
2,20 a za všetky plemená je 2,33 
laktácie. na grafe 8 je zobra

zený počet kráv podľa prebie
hajúcej laktácie, a to zodpovedá 
vyššie uvedeným výsledkom. 
ako vidieť, v slovenských cho
voch prevládajú zvieratá na 
1. a 2. laktáciách.

Medzi hlavné príčiny 
vyradenia dojníc stále 
patria

• Reprodukčné  ukazova‑
tele,  hlavne  neplodnosť: 
neplodnosť kráv je hlavným 
problémom produktivity pre 
poľnohospodárov s vysokoúžit
kovými dojnicami. Môže to 
byť spôsobené nedostatkom 
výživy, stresom a celkovým 

zlým stavom z dôvodu „nepo
hodlia“ dojníc.

• Zdravotné  problémy  – 
mastitída: pretrvávajúca 
infekcia mliečnych žliaz, ktorá 
vedie k vysokému počtu soma
tických buniek (pSb) a k strate 
produkcie. Oddych je pre kravy 
veľmi dôležitý, najmä počas 
laktácie, potrebujú niekde 
pohodlne ležať. U kráv, ktoré 
sú chované na betónových 
podlahách s nevhodnou pod
stielkou alebo v ustajňovacích 
priestoroch so zle navrhnutými 
boxmi sa bude pravdepodobne 
vyskytovať mastitída. dôle
žitosť tohto ukazovateľa pre
zentuje aj záujem chovateľov 
o zisťovanie pSb v individuál
nych vzorkách mlieka (graf 9), 
keď je každej dojnici urobená 
analýza na pSb viac ako deväť
krát.

• Paznechty:  na rozvoji ocho
rení paznechtov sa podieľajú 
mnohé faktory, ktoré pôso
bia buď na úrovni celého 
organizmu, alebo negatívne 
ovplyvňujú funkčnosť roho
vého puzdra a kože. Je veľmi 
dobre známe, že u dojníc 
v období po otelení dochádza 
k značnej nerovnováhe medzi 
príjmom a tvorbou energie 
a jej potrebou, čím nastáva 
negatívna energetická bilan
cia so všetkými sprievodnými 
javmi. Vysoká hladina vysoko 
stráviteľných uhľohydrátov 
spôsobuje kyslé podmienky 
v kravskom bachore. To vedie 
k laminitíde a následnému krí
vaniu, takže krava je náchylná 

Lorem ipsum dolor sit amet

na iné infekcie a problémy 
s nohami. Tvrdá podlaha je tiež 
bolestivejšia pre chromé kravy.

• Ketóza: Ketóza sa vyskytuje 
u dojníc vtedy, keď pomer 
prijímanej energie v potrave 
a výdaj energie pri dojení nie 
sú v rovnováhe, respektíve prí
sun energie nie je dostačujúci. 
Klinická ketóza nastáva, keď 
používané krmivo nie je bohaté 
na živiny a tým krave neposky
tuje dostatočný príjem ener
gie, alebo keď krava prestáva 
prijímať potravu kvôli acidóze 
alebo iným ochoreniam a záro
veň stále produkuje mlieko a je 
dojená. V oboch prípadoch je 
energia získavaná z tukových 
zásob príliš vysoká, rovnako 
ako premena tuku na glukózu 
v pečeni, a teda výsledkom je 
vylučovanie acetónu a β hydro
xybutyrátu (bhb) ako rezídua. 
Metabolické poruchy ako je 
ketóza, spôsobujú ekonomické 
straty vo výrobe mlieka a zni
žujú reprodukčnú výkonnosť 
dojníc. podľa výskumníkov, 

subklinická a klinická ketóza je 
hlavným problémom v moder
nom chove dojníc. dobrou 
informáciou pre chovateľa je 
zisťovanie množstva močoviny 
v mlieku (graf 10), ktorá mu 
poskytuje výsledok o bilan
cii kŕmnej dávky. Výživa hrá 
dôležitú úlohu pri udržiavaní 
zdravia a sily dobytka. Zave
denie adekvátneho výživového 
programu môže tiež zlepšiť 
produkciu mlieka a repro
dukčnú výkonnosť. požiadavky 
na živiny nemusia byť rovnaké 
v závislosti od veku zvieraťa 
a stupňa produkcie. Krmivá, 
ktoré sa vzťahujú na čokoľvek 
pestované na poli ako seno, 
slama, kukuričná siláž alebo 
trávna siláž, sú najbežnejším 
typom krmiva. Zabezpečenie 

primeraných zásob telesného 
tuku je nevyhnutné pre pro
dukciu mlieka a tiež pre udr
žanie reprodukčnej účinnosti. 
ak však hovädzí dobytok 
nadmerne tučnie alebo príliš 
chudne, hrozí mu riziko meta
bolických problémov a môže 
mať problémy s otelením.

• Produkcia: niektoré zvieratá 
nedokážu produkovať eko
nomickú úroveň mlieka, aby 
odôvodnili svoje náklady na 
krmivo a z toho dôvodu sú 
vyradené z ďalšieho chovu. 
V súčasnej dobe sa veľká pozor
nosť venuje pohode (welfare) 
zvierat. Určité správanie ako 
kŕmenie, prežúvanie a leža
nie môže súvisieť so zdravím 
a pohodou. Toto správanie 
môže tiež súvisieť s produk

ciou kráv. rovnako stres, cho
roby a nepohodlie negatívne 
ovplyvňujú produkciu mlieka. 
Možno preto konštatovať, že 
je v najlepšom záujme farmára 
zlepšiť kŕmenie, prežúvanie 
a ležanie a znížiť stres, choroby 
a nepohodlie, aby sa dosiahla 
maximálna možná produkcia. 
dobré životné podmienky zvie
rat sa týkajú fyzického a dušev
ného stavu zvieraťa a toho, 
ako sa vyrovnáva so svojou 
situáciou. Správna manipulácia 
so zvieratami alebo ich chov 
sú kľúčové pre dobré životné 
podmienky dojníc a bezpeč
nosť práce s nimi. nesprávne 
manipulačné techniky môžu 
stresovať hovädzí dobytok, čo 
môže viesť k zhoršeniu pro
dukcie a zdravia, ako napríklad 

počet aktívnych fariem s druhom – hovädzí dobytok 14 264

počet všetkých registrovaných zvierat hd 4 114 282

počet všetkých živých zvierat hd 464 727

z toho:

počet dojníc 121 516

počet dojčiacich kráv 68 836

počet kráv bez úžitkového zamerania 1 602

kapacita ustajnenia ustajnenie

0 – 20 21 – 50 51 – 100 101 – 220 221 – 500 501+ väzné voľné

% podiel stád v KÚ 1,74 3,23 8,93 37,47 41,69 6,95 13,65 86,35

Ø veľkosť stáda 13 30 98 169 330 818 170 283

% podiel kráv v KÚ 0,08 0,36 3,27 23,62 51,41 21,26 8,67 91,33

Tab. 1: Sumár centrálnej evidencie hovädzieho dobytka (HD) Tab. 2: Kapacita ustajnenia

Graf 3: Počet fariem podľa počtu živých  zvierat Graf 4: Porovnanie priemerných sledovaných ukazovateľov podľa 
krajov

Graf 5: Porovnanie úžitkovosti podľa plemien Graf 6: % prehľad o počte dojníc podľa dosahovanej priemernej  
úžitkovosti  za Slovensko k 31.12.2020

Graf 1: Porovnanie vývoja stavov za Slovensko podľa ŠÚ SR 
k 30. 6. 2021

Graf 2: Percento zapojenia do kontroly úžitkovosti

Teoretická 
požiadavka mať 
jedno teľa do roka 
pri dosiahnutom 
priemernom 
medziobdobí 
409 dní nie je 
úplne reálna, 
najviac sa 
tomu približujú 
chovatelia 
v Bratislavskom 
kraji.
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k zvýšeným zraneniam pri 
pošmyknutí. hneď ako sa zníži 
pohodlie dojnice, zníži sa aj 
jej efektívnosť a produkcia. To 
prináša ďalšie náklady a čas na 
odstránenie príčiny, preto je 
dôležité predchádzať takýmto 
situáciám.

Čo nové sme priniesli 
chovateľom v KÚ?

našou stálou snahou je byť 
nápomocní pri správnom mana
žovaní chovu a prinášať rýchlo 
kvalitné a objektívne informá
cie z kontroly úžitkovosti a hľa
dať ďalšie služby, ktoré by boli 
zdrojom nových informácií. 
hľadáme možnosti spolupráce 
s odborníkmi, príkladom je firma 
Cymedika a Vetwell, keď má cho
vateľ k dispozícii novú spoľahlivú 
metódu na detekciu gravidity 
rozličných druhov hospodárskych 
zvierat a ktorá mu dáva do ruky 

možnosť včasnej detekcie „prázd
nych“ zvierat.

Mnohí z vás zaregistrovali, 
že v rámci analýzy individuál
nych vzoriek mlieka pribudla 
nová informácia –  laktoferín 
v mlieku. laktoferín je súčasťou 
prirodzeného imunitného sys
tému – naštartuje imunitnú reak
ciu tela. Vďaka viazaniu železa 
a transportnej schopnosti má:
• antibakteriálny, virotický 

a plesňový efekt.
• Katalytický efekt v metabo

lizme tukov.
• rádio a rakovinovoochranný 

účinok.
• antiobezitný účinok, pôsobí na 

rozvoj kostí a na kožné prob
lémy.

na základe vedeckých štúdií, 
slúži na predpovedanie zdravot
ných problémov dojníc pomocou 
analýzy FTIr (infračervená spek
troskopia s Fourierovou transfor

máciou) a analýzy menších zložiek 
mlieka.

naším hlavným cieľom je pri
niesť chovateľovi vopred infor
máciu:
• predpoveď pSb.
• Indikátor bakteriálnej infekcie 

vemena.
postupne prinesieme, v spolu

práci s naším partnerom firmou 
bentley Instruments Inc., k daným 
výsledkom poradenský protokol 
tak, ako je to v prípade analýzy 
„ketolátok“ v mlieku, ktorý využí
vajú mnohí z vás.

Svet spočíva na ruke 
roľníka

ak by sa dnes deti a mladí ľudia 
pýtali svojich starých rodičov 
alebo prastarých rodičov, ako zís
kavali jedlo, dostali by odpoveď, 
ktorú by asi nečakali. prečo? lebo 
si musíme priznať, že veľa detí 
nevie, ako sa do obchodu dostane 

ich obľúbený jogurt či keksík. poľ
nohospodárstvo sa v priebehu 
histórie menilo, ale jedna vec 
zostáva v poľnohospodárstve rov
naká ako pred stáročiami: malí 
alebo veľkí farmári bez rozdielu, 
musia tvrdo pracovať, aby nám 
priniesli zdravé a dostupné jedlo.

nie je možné s určitosťou pove
dať, kedy a ako poľnohospodár
stvo vzniklo. ale dá sa s určitosťou 
tvrdiť, že nevzniklo počas niekoľ
kých rokov, ale že jeho vznik bol 
zdĺhavým, ale pomerne jednodu
chým procesom. Je veľmi dôležité, 
aby ľudia nikdy nezabúdali na to, 
že „svet spočíva na ruke roľníka“ 
a poľnohospodárstvo je jediným 
živiteľom ľudstva, bez neho by 
ľudstvo ako také nikdy nebolo 
vzniklo.

Ing. PÉTER GÖRÖZDI

riaditeľ PS SR, š. p.

Ing. MARTA DIANOVÁ

vedúca plemenárskej biológie

Graf 7: Porovnanie vývoja úžitkovosti Graf 8:  Zastúpenie kráv v KÚ podľa poradia prebiehajúcej laktácie

Graf 9: Počet analýz na somatické bunky celkom a na jednu kravu Graf 10: Počet analýz na obsah močoviny v mlieku na jednu kravu 
za rok

rýchle pripájanie 
dojacej jednotky 
s dokonalou 
stimuláciou vemena

Agromont Nitra, spol. s r.o. www.agromontnitra.sk    agromont@agromontnitra.sk

DOJACÍ ROBOT 
BOUMATIC 

GEMINI

 My vám však ponúkame 30 rokov skúseností, svoje vedomosti, 
rozumné návrhy a riešenia

Možno si myslíte, že jediné, čo vám ponúkame, sú dojacie zariadenia

KONVENČNÉ
 

 Naši servisní technici sú vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

robotické rameno 
vzadu za dojnicou 
dojací box pre jednu 
alebo dve kravy

robustné 
a pohodlné 
konštrukcie s dlhou 
životnosťou 
jednoduchá
obsluha
vysoký stupeň 
automatizácie

DOJÁRNE
BOUMATIC
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Mlieko – významný zdroj 
jódu vo výžive ľudí
Vhodné zloženie kŕmnej dávky má významnú úlohu z hľadiska optimalizácie produkcie a reprodukcie 
dojných zvierat. Výživa vo všeobecnosti zohráva nezastupiteľnú úlohu z hľadiska zachovania životných 
procesov človeka i zvierat, je kľúčovým faktorom pre zlepšenie ich zdravia, výkonnosti, zvýšenie 
kvantity a kvality produkcie.

V tejto súvislosti predstavuje 
nezastupiteľnú úlohu stopový 
prvok jód, ktorý má význam nie
len z hľadiska výživy dojných 
zvierat, ale predstavuje i pod
statný zdroj pre ľudskú výživu. 
Tento prvok je nevyhnutný pre 
tvorbu hormónov štítnej žľazy, 
ktoré regulujú kľúčové procesy 
metabolizmu a vývoja mozgu, 
a jeho nedostatok i nadbytok 
môže znamenať vážne poškode
nie organizmu dojných zvierat.

nedostatočný príjem jódu 
v kŕmnej dávke zvierat môže 
mať pre chovateľa viaceré nega
tívne dôsledky, akými sú vyšší 
počet mŕtvonarodených potom
kov, rodenie mláďat s nižšou 
životaschopnosťou, dosahova
nie nižšieho vzrastu. avšak vo 
všeobecnosti môže nedostatok 
jódu spôsobovať zhoršenie imu
nity i reprodukčných výsledkov.

nadbytočný príjem jódu môže 
byť rovnako zodpovedný za 
zhoršenie reprodukcie a za straty 
pri produkcii mlieka. navyše, jód 
prijatý v kŕmnej dávke je dôle
žitý nielen pre samotné zvieratá 
a ich potomkov prijímajúcich 
mlieko, ale i z hľadiska výživy 
ľudí, keďže podstatná časť jódu 
(30 – 40 %) prechádza z krmív 
práve do mlieka a následne aj 
do mliečnych výrobkov. Táto 
skutočnosť je o to dôležitejšia, 
ak zoberieme do úvahy súčasné 
moderné trendy znižovania 
spotreby soli, resp. jodidovanej 
soli, ktorá je v súčasnosti ešte 
stále najväčším zdrojom jódu vo 
výžive ľudí na Slovensku.

V tomto zmysle viaceré vyspelé 
krajiny pokrývajú väčšinu 
potreby na príjem jódu svojich 

obyvateľov práve prostredníc
tvom mlieka a mliečnych výrob
kov. Význam prítomnosti jódu 
v mlieku a mliečnych výrobkoch 
spočíva aj ako možná náhrada 
príjmu jódu ľuďmi napr. s kar
diovaskulárnymi problémami, 
ktorí sú nútení zo zdravotných 
dôvodov znižovať v diéte spot
rebu soli. Táto skutočnosť je tak
tiež dôležitá pre tehotné ženy, 
ktoré ak chcú zabezpečiť zdravie 
svojich budúcich potomkov, mali 
by prijímať vyššie dávky jódu 
v potrave.

príjem jódu prostredníc
tvom mlieka a mliečnych výro
kov v ľudskej populácii je však 
možné zabezpečiť len vtedy, ak 

ho dojné zvieratá budú prijí
mať v dostatočnej miere pros
tredníctvom minerálnych lizov 
a premixov s obsahom jódu, čo 
je však v rámci viacerých cho
vov stále problematické. pritom 
v prípade dostatočného príjmu 
jódu v kŕmnej dávke dojných 
zvierat má už pohár mlieka 
potenciál pokryť dennú potrebu 
jódu dospelého človeka.

Význam a zdroje jódu 
vo výžive zvierat

Zvieratá na mnohých miestach 
Zeme, dlhodobo prijímajú nedo
statočné množstvá jódu. Je to 
spôsobené tým, že tento prvok 
je v mnohých oblastiach nedo

statočne zastúpený v rastlinných 
komoditách. Jód sa aj na našom 
území prirodzene vyskytuje len 
v nízkych koncentráciách, a teda 
zvieratá, ktoré nemajú iný zdroj 
jódu akými sú pastva alebo seno 
(tabuľka 4), sú s vysokou pravde
podobnosťou vystavené rizikám 
spojeným s jódovým deficitom. 
ako najrizikovejšie, z hľadiska 
jódového deficitu, boli na Slo
vensku identifikované oblasti 
Oravy a Žitného ostrova.

Jódový deficit ovplyvňuje 
všetky fázy vývoja zvierat. Spôso
buje zvýšenú embryonálnu mor
talitu, spôsobuje nárast počtu 
mŕtvonarodených potomkov. 
Okrem toho sa môže prejavovať 

absenciou srsti u narodeného 
potomstva. neskôr mláďatá 
s nedostatočným príjmom jódu 
vykazujú často nižšiu vitalitu, 
nevyspelosť, spomalený rast, 
letargiu, znížený príjem krmív, 
nižší vzrast, zvýšenú lámavosť 
srsti. pričom zvieratá vystavené 
nedostatku jódu mali taktiež 
zistené zväčšenie štítnej žľazy, 
strumu. navyše, nedostatok 
jódu vo výžive vyúsťuje i do 
porúch trávenia a zhoršenej 
imunity.

nedávne merania koncentrá
cií jódu v rámci ovčích fariem 
na Slovensku ukazujú pomerne 
veľké rozdiely v obsahu jódu 
v mlieku medzi jednotlivými far
mami (tab. 1), čo je do veľkej 
miery spôsobené rozdielmi v ich 
výžive. Vyplýva to z toho, do 
akej miery boli pre dané zvie
ratá dostupné minerálne lizy 
s obsahom jódu a zároveň i aká 
koncentrácia jódu bola v daných 
minerálnych lizoch.

Množstvo jódu, ktoré sa 
v minerálnych lizoch podávaných 
na sledovaných ovčích farmách 
nachádzalo, sa pohybovalo v roz
medzí od 30 do 200 mg.kg–1. Ide 
o pomerne veľké rozpätie, ktoré 
taktiež mohlo zohrať istú úlohu 
pri ovplyvňovaní prísunu jódu 
pre dojné ovce. V zásade je však 
možné konštatovať, že pokiaľ 
mali ovce na sledovaných far
mách minerálne lizy s obsahom 
jódu dostupné v dostatočnom 
množstve, tak i liz s koncentrá
ciou jódu 30 mg.kg–1 prispel 

k zníženiu rizika jódovej defi
ciencie.

na základe uvedených úda
jov možno uviesť, že sledované 
farmy z okresu Tvrdošín (bez 
využitia lizov s obsahom jódu) 
a poprad dosahovali hodnoty 
nižšie alebo blízke hodnote 
80 μg.l–1, čo je úroveň jódu 
v mlieku, ktorá môže podľa 
niektorých autorov naznačovať 
riziko vzniku jódového deficitu 
dojných zvierat.

na druhej strane, súčasné vyu
žívanie minerálnych lizov a pre
mixov podávaných na farme 
v okrese námestovo spôsobilo 
nadmerne vysokú koncentráciu 
jódu v ovčom mlieku (tab. 1), čo 
poukazuje na nadbytočný prí
jem jódu na danej farme. nad
merný príjem jódu takto môže 
prispievať k poklesu produkcie 
mlieka a k zhoršeniu reproduk
cie zvierat.

pre rešpektovanie fyziologic
kých požiadaviek zvierat na 
potreby jódu boli pre jednotlivé 
druhy dojných zvierat vydané 
odporúčania týkajúce sa množ
stva jódu podávaného v krmi
vách (tab. 2). Uvedená úroveň 
príjmu jódu by mala zabezpečiť 
ich dostatočný príjem pre opti
málne fungovanie organizmu 
dojných zvierat a zároveň by 
mala zabrániť produkcii mlieka 
s nadmernou koncentráciou 
jódu s ohľadom na výživu ľudí.

V súčasnosti prebieha aj zber 
vzoriek mlieka z fariem doj
níc, prostredníctvom ktorého 

je plánované sledovať úroveň 
príjmu jódu v mlieku dojníc na 
slovenských farmách. ako indi
kátor príjmu jódu bude opäť 
analyzovaná koncentrácia jódu 
v mlieku, keďže ako sme už 
uviedli, podstatná časť jódu 
z krmív je prenášaná práve do 
mlieka. niektorí autori považujú 
za ideálnu koncentráciu jódu 
v mlieku z hľadiska dojníc, ale 
aj človeka 100 – 200 μg.l–1, avšak 
iní autori uvádzajú aj s ohľa
dom na potreby výživy ľudí 250 
– 300 μg.l–1. V tejto súvislosti 
boli vykonané analýzy mlieka 
dostupného v obchodných reťaz
coch (tab. 3). na základe ziste

ných koncentrácií jódu možno vo 
všeobecnosti považovať príjem 
jódu v chovoch dojníc, z kto
rých bolo mlieko dodávané, za 
dostatočný. avšak aj s ohľadom 
na staršie práce skúmajúce kon
centráciu jódu v mlieku dojníc 
možno očakávať značné rozdiely 
v koncentrácii medzi jednotli
vými chovmi. Charakterizovať 
príčiny je aj tu žiaduce.

Význam a zdroje jódu 
vo výžive ľudí

napriek celosvetovej snahe, za 
posledných 40 rokov, zabezpe
čiť dostatočné doplňovanie jódu 
do ľudskej výživy, nedostatočný 

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 
PRE MALÉ MLIEKARNE 

OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU 
S VIAC NEŽ 25 ROČNOU TRADÍCIOU

KONTAKT:
MILKING, spol. s r.o.
Studená 21, 821 04 Bratislava

tel.: 02/ 444 55 315, -6, -8, -9
bratislava@milking.sk 

www.milking.sk

Komplexné služby a dodávky
od štúdie a projektu až po realizáciu

TECHNOLOGICKÉ CELKY PRE:
 príjem a úschova mlieka,

 pasterizácia, odstreďovanie,
 homogenizácia

 výroba syrov, tvarohov,
 jogurtov, masla

 mlieko, jogurtové nápoje
 pomocné média:

 výroba chladu, ohrev, 
 stlačený vzduch

 záručný a pozáručný servis

okres
počet vzo-

riek
μg/l

priemer minimum maximum

Tvrdošín 3 63 43 75

poprad 3 81 73 98

brezno 3 116 34 244

Žiar and 
hronom

3 135 107 153

považská 
bystrica

3 141 86 243

banská bystrica 3 192 103 369

detva 3 381 338 418

Spišská nová 
Ves

3 402 318 503

Čadca 3 432 395 496

námestovo 3 643 464 880

priemer 30 258 34 880

Tab. 1: Koncentrácia jódu v mlieku vybraných fariem oviec 
sledovaných v období júl – august 2020 (Mikláš et al., 2021a)

kategória 
dojných 
zvierat

odporúčaný príjem jódu zdroj

ovce 0,1 – 0,8 mg/kg sušiny nrC (1985)

kozy 0,3 – 0,8 mg/kg sušiny GfE (2003)

kravy 0,5 mg/kg sušiny
van der reijden et al. 

(2017)

Tab. 2: Odporúčaný príjem jódu v krmivách pre ovce, kozy a dojnice 
(mg/kg sušiny)
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príjem jódu zostáva naďalej 
hlavným problémom vplývajú
cim na verejné zdravie ako vo 
svete, tak aj v rámci Európy.

Obsah jódu v prijímaných 
potravinách závisí do veľkej 
miery od pôdnych a geochemic
kých podmienok danej oblasti. 
prirodzenými zdrojmi jódu sú 
morské a sladkovodné ryby, 
morské riasy, mlieko v menšej 
miere vajíčka a mäso (tab. 4). Za 
predpokladu vhodnej výživy doj
ných zvierat môže práve mlieko 
zohrávať veľmi významnú úlohu 
z hľadiska príjmu jódu v ľudskej 
populácii.

Táto skutočnosť sa uvádza vo 
viacerých krajinách akými sú 
USa, Veľká británia, írsko alebo 
nórsko, kde mlieko a mliečne 
výrobky pokrývajú významnú 
časť potrieb dospelej populácie 
na príjem jódu. Význam mlieka 
môže umocňovať aj skutočnosť, 
že jód, ktorý človek príjme 
z mlieka, dokáže takmer úplne 
zužitkovať.

najvýznamnejším zdrojom 
jódu vo výžive ľudí na Slo

vensku je jodidovaná soľ. na 
druhej strane, zvýšený príjem 
jodidovanej soli, ako už bolo 
spomenuté, môže súvisieť so 
zvýšenou incidenciou srdcovo
cievnych chorôb. To prispieva 
k znižovaniu jej spotreby u časti 
populácie. S ohľadom na naše 
analýzy mlieka dostupného 
v obchodných reťazcoch (tab. 3) 
môžeme predpokladať, že práve 
mlieko a mliečne výrobky sú 
druhým najdôležitejším zdro
jom jódu pre ľudskú výživu na 
našom území. nami skúmané 
kravské mlieka z obchodného 
reťazca obsahovali v priemere 
290,9 μg.l–1 jódu. To znamená, 
že jeden pohár mlieka dokáže 
pokryť takmer polovicu potreby 
príjmu jódu dospelého človeka, 
a takmer tretinu potreby tehot
nej ženy (porovnaj tab. 5).

Tieto zistenia možno považo
vať za dôležité aj s ohľadom na 
závažnosť problémov spojených 
s nedostatočným, ale rovnako 
aj nadbytočným príjmom jódu 
vo výžive ľudí. deficitný príjem 
jódu vo výžive ľudí môže viesť 

k širokému spektru nežiaducich 
účinkov. Obzvlášť citlivé na prí
jem jódu sú tehotné a dojčiace 
ženy, deti v predškolskom veku, 
deti v školskom veku, seniori. 
príjem jódu je veľmi dôležitý 
počas tehotenstva a detstva, 
a to pre rozvoj mozgu a nervo
vej sústavy plodu a dieťaťa. pri
čom vážna nedostatočnosť jódu 
môže v tomto období spôsobiť 
mentálnu zaostalosť až zvýšenú 
mortalitu detí, ale je taktiež 
spojená so zvýšenou incidenciou 
potratov, vrodených vád a spo
malením rastu a psychickými 
poruchami. Vo všeobecnosti 
môže nadmerný i nedostatočný 
príjem jódu zvyšovať riziko 
vzniku autoimunitných ochorení 
štítnej žľazy. V tejto súvislosti 
je na území Slovenska výskyt 
ochorení štítnej žľazy pomerne 
vysoký, kde sa udáva až 240 000 
pacientov.

Záver

príjem jódu v kŕmnej dávke 
dojných zvierat je významným 
faktorom vplývajúcim na ich 
zdravie, reprodukciu a v koneč
nom dôsledku i produkciu. Jód 
je taktiež nezastupiteľným z hľa
diska rastu a celkového fyziolo
gického vývoja ich potomkov.

predchádzajúce, avšak 
i súčasné zistenia poukazujú na 
to, že nie všetky chovy v dosta
točnej miere dodávajú jód do 
krmív. pritom je však tento 
problém pomerne ľahko odstrá
niteľný prostredníctvom využí
vania minerálnych lizov alebo 

premixov obsahujúcich jód. 
navyše, za predpokladu dosta
točného príjmu jódu dojnými 
zvieratami, sa z mlieka stáva 
významný zdroj jódu pre ľudskú 
výživu. Kedy napríklad i pohár 
mlieka môže pokryť podstatnú 
časť potrieb dospelého človeka 
na príjem jódu. Obzvlášť zaují
mavá môže byť táto skutočnosť 
pre tehotné a dojčiace ženy, 
ktoré takto prirodzeným spôso
bom môžu pokryť svoju zvýšenú 
potrebu na príjem jódu a zabez
pečiť tak zdravý vývoj svojich 
potomkov. Mlieko môže taktiež 
slúžiť ako alternatívny zdroj 
jódu pre ľudí zámerne znižujú
cich svoj príjem solí z dôvodu 
zdravotných problémov. Okrem 
toho, táto dôležitá vlastnosť 
mlieka môže mať potenciál pre 
zdôrazňovanie významu mlieka 
a mliečnych výrobkov pre zdravú 
výživu človeka nie je to nová 
myšlienka, kde skúsenosti z via
cerých mliekarensky vyspelých 
krajín zdôrazňujú, že práve 
mlieko a mliečne výrobky sú 
významným zdrojom jódu v ľud
skej výžive.

Poďakovanie: Práca bola rea-
lizovaná v rámci riešenia pro-
jektu APVV-18-0227 „Toxické 
a esenciálne prvky v mlieku 
a mliečnych výrobkoch: zdroje, 
koncentrácie a význam pre zdra-
vie človeka“ a projektu KEGA 
039SPU-4/2019 „Modernizácia 
praktickej výučby hygieny a pre-
vencie v živočíšnej produkcii“.
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JCU ‑ZF České Budějovice

typ mlieka počet vzoriek
μg/l

priemer min. max.

konvenčné plnotučné mlieko 3,5% 1l (past.) 10 283 122 361

ekologické plnotučné mlieko 3,5% 1l (past.) 10 253 52 354

konvenčné polotučné mlieko 1,5% 1l (past.) 10 329 272 374

ekologické polotučné mlieko 1,5% 1l (past.) 10 298 221 374

druh potravín/
krmív

koncentrácia jódu
zdrojprie-

mer
min – max

Mlieko a mliečne produkty (μg/kg)

kravské mlieko 251 147  605 hejtmánková et al. (2006)

kravský syr 473 146 – 1 323 haldiman et al. (2005)

jogurt 670 347 – 1 239 haldiman et al. (2005)

mäso a zdroje bielkovín (μg/kg)

vajíčka 360 340  380 Carlsen et al. (2018)

mäso 40 2  430 Carlsen et al. (2018)

morské ryby 2112 387 – 6 926 haldiman et al. (2005)

sladkovodné 
ryby

375 11 – 1 571 haldiman et al. (2005)

ovocie a zelenina (μg/kg)

fresh fruit 18 2  75 haldiman et al. (2005)

fresh vegetables 47 9  203 haldiman et al. (2005)

krmivá (μg/kg sušiny)

seno 112 23  523 Trávníček et al. (2004)

pastva 149 27  555 Trávníček et al. (2004)

skupina obyvateľstva
odporúčaná dávka pre denný prí-

jem jódu (μg/deň)

< 5 rokov 90

5 – 12 rokov 120

> 12 rokov a dospelí 150

tehotné alebo dojčiace ženy 250

Tab. 5: Odporúčania WHO pre denný príjem jódu u ľudí (WHO, 2007)

Tab. 4: Koncentrácia jódu vo vybraných potravinách a krmivách 
(Mikláš et al., 2021c)

Tab. 3: Koncentrácia jódu v mlieku, od zvolenej mliekarne, nakúpeného v obchodných reťazcoch  
( jún 2020 – marec 2021) (Mikláš et al., 2021b) Faktory ovplyvňujúce kvantitu 

a kvalitu mlieka dojníc
Vekovosť dojníc, vrátane produkčného veku, je počas posledných desaťročí na farmách Európskej únie 
veľmi krátka. Je to následok vysokého percenta dobrovoľného a nedobrovoľného vyraďovania zvierat 
z ďaĺšieho chovu.

V predkladanom článku popisu
jeme niektoré faktory ovplyvňu
júce kvantitu a kvalitu produkcie 
mlieka dojníc. Tieto zahŕňajú: ple
mennú príslušnosť, individua
litu zvierat, obdobie zasušenia, 
choroby, vplyvy výživy pri roz
dielnom spôsobe chovu dojníc 
(úroveň výživy, pomer objemo
vého krmiva k jadrovému krmivu, 
veľkosť častíc krmiva – spraco
vanie krmiva, koncentrácia živín 
v kŕmnej dávke) na zloženie 
mlieka (mliečny tuk, počet soma
tických buniek v mlieku). Taktiež 
popisujeme najvýznamnejšie pre
ventívne opatrenie cez aplikáciu 
hCCp podobných princípov na 
kontrolu kvantity a kvality mlieka 
na úrovni farmy dojníc.

Variácie v zložení 
mlieka

Výkyvy v zložení a dennej 
produkcii mlieka sú normálnym 
javom pri zvieratách produkujú
cich mlieko. Obe charakteristiky sú 
ovplyvnené fyziologickými (gene

tická dispozícia, vek, gravidita…) 
a environmentálnymi (klíma, stav 
výživy, manažment…) faktormi. 
Kvalita a kvantita mliečnej pro
dukcie je ekonomicky významná 
pre producentov a spracovateľov 
mlieka a z nutričného hľadiska je 
dôležitá pre konzumentov.

Je dobre známe, že tieto variá
cie v zložení mlieka sa vyskytujú, 
hoci zloženie mlieka predávaného 
v jednotlivých štátoch býva kon
štatné viac než 15 rokov, a to 
v priemere s obsahom 3,6 % tuku, 
3,2 % bielkovín a 4,7 % laktózy. 
Je to pravdepodobne v dôsledku 
prevahy chovu holsteinského ple
mena dojníc a tvorby cien mlieka 
na základe koncentrácie tuku. 
Uvedenie ceny mlieka na báze 
zloženia a vnímania konzumen
tov, že živočíšny tuk je nezdravý, 
vytvára záujem o informácie, ako 
mliečne zložky možu byť ovplyv
nené pre prispôsobenie sa bez
pečnému trhu. náš príspevok 
podáva prehľad analýzy faktorov 
ovplyvňujúcich zloženie mlieka 

ako sú plemeno, genetické variá
cie v rámci plemena, zdravotný 
stav, prostredie, manažérske 
praktiky a výživa.

Produkcia a kvalita 
mlieka

produkcia a kvalita mlieka doj
níc sú ovplyvnené nasledujúcimi 
faktormi:

Plemeno: patrí medzi najdôle
žitejší faktor, pretože sú známe 
významné medziplemenné roz
diely pri kravách s kombinova
nou úžitkovosťou (mlieko, mäso), 
pri mliečnych plemenách dojníc, 
pri krížených plemenách dojníc 
a exotických plemenách dojníc. 
priemerná produkcia a kvalita 
mlieka dojníc chovaných na Slo
vensku:

1.  Holsteinské  plemeno: 
ukončené laktácie – 2,27; produk
cia mlieka na laktáciu a dojnicu 
– 8 062 kg; % tuku v mlieku 3,86; 
% bielkovín v mlieku 3,28.

2.  Slovenské  strakaté  ple‑
meno: ukončené laktácie – 2,53; 

produkcia mlieka na laktáciu a doj
nicu – 5 871 kg; % tuku v mlieku 
4,02; % bielkovín v mlieku 3,41.

3.  Slovenský  pinzgauský 
dobytok: ukončené laktácie – 
3,24; mlieka na laktáciu a dojnicu 
– 4 545 kg; % tuku v mlieku 3,88; 
% bielkovín v mlieku 3,4.

4. Braunvieh plemeno: ukon
čené laktácie – 2,33; produkcia 
mlieka na laktáciu a dojnicu – 
7 221 kg; % tuku v mlieku 4,16; 
% bielkovín v mlieku 3, 49.

Individualita  zvierat: pre
dispozícia a individualita dojníc 
v rámci plemennej príslušnosti 
sú tiež rozdielne z pohľadu cel
kovej úžitkovosti. Väčšie dojnice 
spravidla produkujú viac mlieka. 
dojnica môže denne produkovať 
mlieko do 8 % jej hmotnosti. doj
nice s najvyššou úžitkovosťou na 
úrovni plemena:

1.  Holsteinské  plemeno: 
ukončené laktácie – 3; produkcia 
mlieka na laktáciu – 21 816 kg; 
% tuku v mlieku 3,30; % bielkovín 
v mlieku 2,86.

Holstein. Slovenské strakaté.
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2.  Slovenské  strakaté  ple‑
meno: ukončené laktácie – 3; 
produkcia mlieka na laktáciu – 
13 839 kg; % tuku v mlieku 3,58; 
% bielkovín v mlieku 3,01,

3.  Slovenský  pinzgauský 
dobytok: ukončené laktácie – 2; 
produkcia mlieka na laktáciu – 
12 241 kg; % tuku v mlieku 3,55; 
% bielkovín v mlieku 3,19.

4.  Brunvieh  plemeno: ukon
čené laktácie – 2; produkcia 
mlieka na laktáciu – 13 778 kg; 
% tuku v mlieku 4,31; % bielkovín 
v mlieku 3,37.

Obdobie  zasušenia: doj
nice sú obvykle zasušené počas 
dvoch mesiacov pred nasledujú
cim pôrodom. Toto obdobie je 
potrebné pre vystupňovanie pro
dukcie mlieka v nasledujúcej lak
tácii. produkcia mlieka je zvyčajne 
znížená, ak obdobie zasušenia je 
menej ako 40 – 60 dní (25 – 40 % 
menej mlieka).

Obdobie zasušenia dlhšie ako 
60 dní nevedie k signifikantnému 
zvýšeniu produkcie mlieka. dlhšie 
obdobie zasušenia znižuje prie
mernú ročnú produkciu mlieka 
v dôsledku predĺženia dĺžky 
medziobdobia, za normálny 
interval 13 – 14 mesiacov. Taktiež 
zapríčiňuje pokles v celoživotnej 
produkcii mlieka dojnicami. Časť 
vplyvu obdobia zasušenia je via
zaná na kondičný stav dojníc pri 
pôrode (odporúčaný optimálny 
kondičný stav počas jednotli
vých fáz reprodukčného cyklu je 

3 – 3,5). dojnice v dobrom kondič
nom stave pri pôrode, majú vyš
šiu mliečnu úžitkovosť v následnej 
laktácii oproti dojniciam chudším 
alebo pretučnelým.

Vek a  telesná hmotnosť pri 
pôrode: Množstvo vyproduko
vaného mlieka dojnicou sa zvy
šuje nastupujúcimi laktáciami 
(vekom). Je to dôsledok zvýše
nia telesnej hmotnosti, čo vedie 
k väčšiemu tráviacemu aparátu 
a k väčšej mliečnej žľaze pre 
sekréciu mlieka. Ďalším dôvo
dom zvýšenia produkcie mlieka 
s pribúdajúcim vekom sú účinky 
opakovaných gravidít a laktácií. 
Opakované gravidity a laktácie 
môžu mať za následok zvýšenie 
produkcie mlieka o 30 % od prvej 

po piatu laktáciu (20 % násled
kom zvýšenia telesnej hmotnosti, 
80 % v dôsledku opakujúcich sa 
gravidít a laktácií).

Počet  laktácií: produkcia 
mlieka sa zvyšuje s počtom laktá
cií a je maximálna na štvrtej alebo 
piatej laktácii. Je to dôsledok zvý
šeného vývoja a veľkosti mliečnej 
žľazy a zvýšenia telesných rozme
rov po prvej laktácii.

Gravidita má inhibičný účinok 
na mliečnu úžitkovosť. najväč
šie zníženie produkcie mlieka sa 
vyskytuje po 5. mesiacoch gravi
dity. blízko 8. mesiaca gravidity 
môže byť mliečna úžitkovosť 
o 20 % nižšia v porovnaní s negra
vidnými kravami. Inhibičný účinok 
gravidity nie je pravdepodobne 

spôsobený požiadavkami vyví
jajúceho sa plodu. predpokladá 
sa, že zvýšenie hladín estrogénu 
a progesterónu s pokročilosťou 
gravidity inhibuje sekréciu mlieka.

Sezóna  telenia:  pravdepo
dobne je ovplyvnená interakciou 
medzi denným svetlom a teplo
tou prostredia. Sezónne rozdiely 
sú menej významné vzhľadom na 
manažment kŕmenia a celkových 
chovateľských podmienok v rámci 
reprodukčného procesu.

Teplota  a  vlhkosť: Vplyv 
teploty prostredia na mliečnu 
úžitkovosť závisí od plemennej 
príslušnosti. holsteinské plemeno 
a ďalšie plemená veľkého teles
ného rámca sú tolerantnejšie 
k nižšej teplote, zatiaľ čo plemená 

Lorem ipsum dolor sit amet

Pinzgau. Braunvieh.

Vnútorné prostredie dojnice pred a po pôrode.

dojnice

menšieho telesného rámca, najmä 
jerseyské plemeno, sú tolerant
nejšie k vyššej teplote. Optimálna 
teplota pre holsteinské plemeno 
je okolo 10 °C.

produkcia mlieka klesá, keď tep
lota prostredia presahuje 27 °C 
a relatívna vlhkosť nad 80 %, 
alebo ak suma teploty a vlhkosti 
presahuje 100 (príjem sušiny 
krmiva sa znižuje o 15 – 20 %). 
Zníženie mliečnej úžitkovosti je 
spôsobené prevažne znížením 
príjmu krmiva a využitím ener
gie na ochladzovanie organizmu. 
Vysoká teplota ovplyvňuje vyso
koprodukčné dojnice výraznejšie 
v porovnaní s dojnicami s nižšou 
produkciou. Je to zvlášť nega
tívne pôsobiaci účinok počas 
vrcholu laktácie.

Výživa:  nevykrytie požadova
ných potrieb živín v krmive pre 
dojnice nepochybne limituje 
tvorbu a sekréciu mlieka. Galak
topoéza úzko súvisí s adekvátnym 
príjmom krmiva laktujúcimi zvie
ratami. najdramatickejší vplyv je 
spôsobený nedostatkom vody, 
pretože dojnica nemá žiadne mož
nosti uskladnenia vody do zásoby. 
Obmedzený prístup k vode alebo 
nedostatočné zásobenie zvierat 
vodou po dobu niekoľkých hodín 
má za následok prudký pokles 
mliečnej úžitkovosti.

Zo všetkých zložiek mlieka, 
mliečny tuk je najviac ovplyvnený 
prípravou kŕmnej dávky. Väčšina 
zmien v zložení mlieka spôsobená 

prípravou krmiva je viazaná na 
zmeny v pomere acetát propionát 
v bachore. Viaceré nutričné fak
tory môžu ovplyvniť zloženie 
mlieka. Tieto pozostávajú:

1.  Úroveň  výživy: podvýživa 
dojníc znižuje percento laktózy 
a zvyšuje percento tuku v mlieku. 
Skrmovanie nevyrovnaných kŕm
nych dávok (napr. úzky pomer 
energia : bielkoviny) môže znížiť 
obsah mliečneho tuku a % biel
kovín v mlieku).

2.  Objemové  krmivo,  kon‑
centráty: ak pomer koncentro
vaného krmiva v kŕmnej dávke sa 

zvyšuje (cez 50 – 60 % v kŕmnej 
dávke), tuk v mlieku má tenden
ciu klesať. Je to hlavne pre zníže
nie produkcie acetátu a butyrátu 
v bachore (prekurzorov syntézy 
mastných kyselín v mliečnej 
žľaze). rozsah poklesu mliečneho 
tuku je ovplyvnený ďalšími fak
tormi zahrnutými pri kŕmení ako 
sú frekvencia kŕmenia a systém 
kŕmenia. Kŕmenie dojníc menej 
často, zvlášť keď koncentráty sú 
skrmované separátne od objemo
vého krmiva, má za následok zní
ženie pomeru acetát : propionát 
v bachorovom prostredí, čo tiež 

môže mať za následok zníženie 
mliečneho tuku.

3.  Veľkosť  častíc  objemo‑
vého krmiva (spracovanie obje
mového krmiva): Skrmovanie 
jemne rozsekaného objemového 
krmiva má negatívny dopad na 
% mliečneho tuku a môže zaprí
činiť syndróm nízkej tukovosti 
mlieka (pokles % tuku v mlieku 
pod 3 %). Spôsobuje zníženie 
času prežúvania, zníženia pro
dukcie slín, pokles ph bachorovej 

parameter
odber 1
18. 4.

odber 2
20. 6.

odber 3
16. 10.

nMK g/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

2,1±0,18
2,12±0,29a

2,42±0,21
3,11±0,34 b

2,57±0,2
3,11±0,34 b

MnMK g/100 g mlieka skup.1.
skup. 2.

0,82±0,12
0,75±0,14a

0,99±0,25
1,53±0,34 b

0,98±0,2
0,84±0,38

pnMK g/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

0,09±0,03
0,1±0,04

0,12±0,03
0,18±0,06

0,1±0,02
0,12±0,05

ω3 g/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

0,02±0,00
0,02±0,00

0,02±0,01
0,06±0,02

0,02±0,01
0,04±0,01

ω6 g/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

0,07±0,01
0,08±0,02

0,09±0,02
0,06±0,02

0,08±0,01
0,08±0,01

Vit. E mg/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

0,08±0,01
0,08±0,02

0,08±0,00
0,10±0,03

0,08±0,00
0,08±0,02

Vit. a μg/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

28,5±4,5
70,0±9,4

31,4±6,9
75,1±12,6

40,5±7,1
53,6±8,12

Cla mg/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

13,4±2,2
13,4±3,2a

17,8±3,55
38,9±10,8 b

14,5±2,75
17,76±5,73a

tuk g/100 g mlieka skup.1.
skup.2.

3,2±0,27
3,14±0,51a

3,75±0,37
5,11±0,75 b

3,87±0,51
3,91±0,3a

Parametre mlieka u dojníc držaných v priebehu celého roka v maštali (skupina č. 1) a dojníc v priebehu 
pastevného obdobia na pastve (skupina č. 2)  počas troch odberov: 

MMK – nasýtené mastné kyseliny, MNMK – mononenasýtené mastné kyseliny, PNMK – polynenasýtené 
mastné kyseliny, ω3 – omega 3 mastné kyseliny, ω6 – omega 6 mastné kyseliny, CLA – konjugovaná 
linoleová kyselina,  vitamín A,  vitamín E, tuk – % celkového tuku Rozdielne symboly v riadku  (a, b) 
znamenajú  štatistickú významnosť p<0,05

Negatívny vplyv tepelného stresu na organizmus dojnice.

Produkcia mlieka 
sa zvyšuje 
s počtom laktácií 
a je maximálna na 
4. alebo 5. laktácii. 
Je to dôsledok 
zvýšeného vývoja 
a veľkosti mliečnej 
žľazy a zvýšenia 
telesných rozmerov 
po prvej laktácii.
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tekutiny pod 6 a zníženie aktivity 
celulolytických baktérií. Znižuje 
produkciu kyseliny octovej a mas
lovej (prekurzorov syntézy krátko 
reťazcových mastných kyselín 
v mliečnej žľaze).

4.  Obsah  škrobu  v  kŕmnej 
dávke:  ak je hladina škrobu 
v kŕmnej dávke zvýšená, množ
stvo produkovaného acetátu 
v bachore klesá, pritom propionát 
stúpa. Toto môže zapríčiniť reduk
ciu % mliečneho tuku.

5.  Tuk  v  kŕmnej  dávke: 
Začlenenie tuku alebo olejov 
do kŕmnych dávok dojníc môže 
podstatne ovplyvniť profil mast
ných kyselín v mlieku. Účinok 
suplementovaného tuku na % 
mliečneho tuku závisí od druhu 
doplňovaného tuku. Skrmovanie 
polynenasýtených tukov (citlivých 
na biohydrogenáciu v bachore) 
ako sú rastlinné oleje môže znížiť 
% mliečneho tuku, zatiaľ čo skr
movanie chránených tukov vedie 
k jeho zvýšeniu.

Zloženie mliečneho tuku vytvo
reného v mliečnej žľaze je ovplyv
nené koncovými produktami 
bachorovej fermentácie, ako aj 
doplnkom kŕmnych dávok dlho 
reťazcových mastných kyselín. 
rozsah, do ktorého tuk v kŕmnej 
dávke ovplyvňuje zloženie mast
ných kyselín mliečneho tuku je 
ovplyvnený: zložením mastných 
kyselín v tuku kŕmnej dávky, stup
ňom hydrolýzy a biohydrogenácie 
nenasýtených mastných kyselín 
bachorovou mikroflórou, účin
kom mastných kyselín v kŕmnej 
dávke na de novo syntézu krátko 
reťazcových mastných kyselín na 
úrovni mliečnej žľazy, stupňom 
konverzie nasýtených mastných 
kyselín na mononenasýtené 
mastné kyseliny (hlavne C18:0 
na C18:1) ako následok aktivity 
desaturázy čreva a mliečnej žľazy. 
Mliečny tuk je na 50 % odvodený 
priamo z dlho reťazcových mast
ných kyselín obsiahnutých v kŕm
nych dávkach, tukového tkaniva 

a mikrobiálnej syntézy mastných 
kyselín, na 50 % zo syntézy de 
novo z acetátu a butyrátu vytvo
reného v bachorovom prostredí.

Spôsob  chovu  dojníc:  pre
vládajúcim tukom v mlieku je 
triacylglycerol, ktorý obsahuje 
krátko (C

4 – C10), stredne (C12 

– C16) a dlhoreťazcové mastné 
kyseliny (C

18). Krátko reťaz
cové kyseliny sú syntetizované 
v mliečnej žľaze z acetátu a beta
hydroxybutyrátu; dlho reťazcové 
mastné kyseliny takmer výhradne 
pochádzajú z krvnej plazmy a ich 
zdrojom je kŕmna dávka zvierat 
a stredne reťazcové mastné kyse
liny majú pôvod z oboch zdrojov.

Všeobecne asi 50 % mastných 
kyselín v mlieku je syntetizovaných 
v mliečnej žľaze a ďalších 50 % 
pochádza priamo z krvi. približne 
75 % z celkovej spotreby tuku 
ľudskej populácie od prežúvavcov 
je z mliečneho tuku hovädzieho 
dobytka. Zloženie mastných 
kyselín v mlieku má mnoho 

účinkov na kvalitu mlieka, vrátane 
fyzikálnych vlastností (napr. bod 
topenia a tuhosť masla, kryštali
zácia a frakcionalizácia mliečneho 
tuku) a nutričnej hodnoty (napr. 
účinky na zdravie ľudí). rôzne 
mastné kyseliny (krátko a stred
nereťazcové nasýtené, rozvet
vené, mono a polynenasýtené, 
cis a trans a konjugované mastné 
kyseliny) prítomné v mliečnom 
tuku prežúvavcov sú potenciálne 
pozitívne alebo negatívne faktory 
pre zdravie konzumentov mlieka.

produkty z mlieka poskytujú 
25 – 60 % celkovej spotreby 
saturovaných tukov v Európe. Sú 
známe negatívne účinky nadmer
nej spotreby nasýtených mast
ných kyselín na zdravie ľudskej 
populácie. niektoré mastné kyse
liny obsiahnuté v mlieku ako sú 
maslová, olejová, polynenasýtené 
mastné kyseliny a konjugovaná 
kyselina linoleová majú poten
ciál anti karcinogenický a anti
aterogenických účinkov. Ďalšie 
mastné kyseliny ako sú saturo
vané (kyselina laurová, myristová 
a palmitová) a niektoré trans 
mastné kyseliny majú potenciál 
negatívnych účinkov na zdravie 
ľudí. poznáme tri hlavné faktory, 
ktoré ovplyvňujú transfer dietár
neho tuku do mlieka: bachorová 
biohydrogenácia, absorpcia (strá
viteľnosť) a uloženie v tukovom 
tkanive

V našej štúdii sme sa zamerali 
na niektoré parametre tuko
vého profilu v mlieku dojníc 
pri rozdielnom spôsobe chovu. 
pasenie dojníc bolo tradíciou na 
Slovensku. avšak tento spôsob 
chovu zo strany našich farmá
rov je považovaný za nevýhodný 

Vybrané faktory ovplyvňujúce produkciu mlieka.

V priemere 3 litre pitnej vody je potrebných na produkciu 1 litra mlieka.

a nepredstaviteľný z pohľadu 
dosahovania vysokej mliečnej 
produkcie aj v podmienkach vyš
šej nadmorskej výšky.

Opačná situácia je vo Švajčiar
sku, Francúzsku a v rakúsku, kde 
sú regióny s produkciou mlieka 
pre potreby výroby dlhozrejúcich 
kvalitných syrov v nadmorskej 
výške nad 1 000 m. produkcia 
syrov v týchto krajinách je limi
tovaná do špecifických oblastí, 
vegetačného obdobia, keď doj
nice sa pasú na horských pastvi
nách, dokonca v nadmorskej 
výške 2 000 m. Zvieratá sú prikr
mované senom, pretože použí
vanie siláže je pre produkciu dlho 
zrejúcich syrov zakázané.

V posledných rokoch je v mno
hých krajinách sveta zvýšená 
pozornosť venovaná konjugo
vanej kyseline linolovej (Cla). 
Zdraví ľudia by mali denne prijí
mať najmenej 3 g Cla. Zvýšenie 
Cla v produktoch hovädzieho 
dobytka ako sú mäso a mlieko 
cez manažment výživy je dôležitý 
faktor na dosiahnutie odporúča
ného príjmu. Cla okrem vyšie 
spomenutých účinkov, znižuje 
riziko výskytu ischemickej cho
roby srdca, cukrovky, zohráva 
dôležitú úlohu v imunitnej odpo
vedi, fyziologickej funkcii kostnej 
drene a v antioxidačnej kapacite 
žijúceho organizmu.

pri zvieratách zvýšený príjem 
Cla znižuje podiel tuku a zvy
šuje obsah svalového tkaniva. 
Konzumenti sa viacej zaujímajú 
o organické potraviny. Obsah Cla 
v mlieku sa zvyšuje s pastvou vo 
vyšších nadmorských výškach. 
alpské mlieko z nadmorskej výšky 
600 – 650 m má priemerný obsah 
Cla 8,7 mg.g–1 mliečneho tuku, 
pri 900 – 1 200 m až 16,1 mg.g–1 
mliečneho tuku a v nadmor
skej výške 1 210 – 2 100 m až 
23,6 mg.g–1 mliečneho tuku. 
V porovnaní, holandské mlieko 
obsahuje len 5,1 mg.g–1 mlieč
neho tuku. Výrazne negatívny 
dopad na obsah Cla v mliečnom 
tuku bol zistený pri skrmovaný 
kukuričnej, trávovej siláže a jadro
véhio krmiva. produkty z mlieka 
a mäsa prežúvavcov sú význam
ným prirodzeným zdrojom Cla. 

naše výsledky preukázali pozi
tívny účinok pastvy na sledované 
parametre v mlieku z pohľadu 
metabolizmu tukov u dojníc.

Časový  úsek  dojenia:  doj
nice sú obvykle dojené v rovna
kom časovom úseku (12hodinový 
interval pre dojenie dvakrát). 
Kravy dojené v nerovnakom 
časovom úseku produkujú menej 
mlieka oproti zvieratám dojeným 
v rovnakých intervaloch. pokles 
v mliečnej úžitkovosti je väčší pri 
vysokoprodukčných dojniciach 
v porovnaní so zvieratami s niž
šou produkciou. nekompletné 
dojenie po dobu viacerých nasle
dujúcich dní môže nastálo znížiť 
mliečnu úžitkovosť za celú laktá
ciu. dojenie pri väčšine dojníc trvá 
5 – 6 minút.

Frekvencia  dojenia:  dojnice 
sú obvykle dojené dvakrát denne, 
čo poskytuje najmenej o 40 % 
viac mlieka ako pri dojení len raz 
denne. Zvýšenie počtu dojenia 
na trikrát denne má za následok 
nárast produkcie mlieka o ďalších 
až 20 %. Takýto vzostup mlieč
nej produkcie je obvykle najvyšší 
u kráv počas prvej laktácie a klesá 
u dojníc s pribúdajúcim vekom.

Zdôvodnením tejto zvýšenej 
produkcie mlieka pri navýšení 
frekvencie dojenia je: zníženie 
intramamárneho tlaku v dôsledku 
zvýšenej frekvencie dojenia, zvý
šenie stimulácie hormonálnej 

aktivity podporujúcej produkciu 
mlieka a zníženie negatívneho 
vplyvu na sekretujúce bunky 
v dôsledku hromadenia sa kom
ponentov mlieka.

Choroby: Mastitída je stále naj
častejším a finančne nákladným 
zdravotným problémom dojníc. 
na farmách zameraných na pro
dukciu mlieka je limitujúcou cho
robou, s následkom ovplyvnenia 
kvantity a kvality mlieka. Masti
tída oslabuje schopnosť sekreč
ného tkaniva pre syntézu zložiek 
mlieka, deštruuje sekrečné tka
nivo a následne znižuje mliečnu 
úžitkovosť.

diagnostika, terapia a preven
cia mastitídy zahŕňa kontrolné 
body z pohľadu alikácie haCCp
podobného programu, ktorý 
pozostáva z:

1. Klinický monitoring mastitídy.
2. hygiena pri/okolo dojenia.
3. dojacie zariadenie.
4. postupy pri dojení.
5. podmienky ustajnenia.
6. Klimatické podmienky.
7. Manažment zameraný na 

mastitídy (k prevencii zvýšenia 
počtu somatických buniek na 
200 000 buniek na 1 ml mlieka).

8. Veterinárna kontrola zdravot
ného stavu mliečnej žľazy (nK 
tert, bakteriologické vyšetrenie 
vzoriek mlieka, test na obsah 
proteínu akútnej fázy mlieč
neho amyloidu a, pre odhaľova

nie predklinických štádií zápalu 
mliečnej žľazy).

9. Ďalšie organizačné opatrenia.
V praktických chovateľských 

podmienkach je vhodná kontrola 
výskytu subakútnych, subklinic
kých mastitíd prostredníctvom 
stanovenia koncentrácie mlieč
neho amyloidu a vo vzorkách 
mlieka. Schopnosť dojníc odolá
vať vzniku mastitíd je závislá od 
účinnosti ich imunitného systému. 
Obranný mechanizmus mliečnej 
žľazy dojníc tak z pohľadu vro
denej, ako aj získanej imunity 
je suboptimálny počas prechod
ného obdobia. primárnou úlohou 
imunitného systému mliečnej 
žľazy je predchádzať mikrobiál
nej invázii do vemena, elimino
vať existujúcu infekciu, ďalšie 
zdroje celulárneho poškodenia 
a obnovovať tkanivo do normál
nej funkcie. Tento systém regu
luje udržanie rovnováhy medzi 
aktiváciou imunity potrebnej na 
prevenciu uplatnenia sa choroby 
a rozklad aktivity ihneď po invázii 
etiologického agensa.
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Vakcinácia proti mastitídam 
– áno alebo nie?
Ochorenia mliečnej žľazy sú jedným z najdôležitejších problémov moderného chovu dojníc. O ich 
závažnosti a nákladnosti nie je pochýb, rovnako ako o dôležitosti prevencie a jej význame v boji proti 
tomuto multifaktoriálnemu problému. Zvlášť v časoch, kedy nadužívanie antimikrobiálnych látok 
a neustály nárast rezistencií nevyhnutne vedú k úpravám legislatívy EÚ1, ktorá od 28. januára 2022 
prinesie významné zmeny, predovšetkým v snahe obmedziť nadmerné a neindikované používanie 
antibiotík a zdôrazniť význam prevencie, ktorá sa zdá byť jedinou zmysluplnou cestou.

aj napriek tomu je preven
cii mastitíd v skutočnosti stále 
venovaná malá pozornosť, či už 
vedome, alebo nevedome a z rôz
nych, viac alebo menej pochopi
teľných dôvodov. Cieľom tohto 
článku však nie je polemizovať 
o závažnosti mastitíd, značných 
stratách, ktoré spôsobujú a nepo
pierateľnom význame správneho 
manažmentu, welfare a zdravia 
stáda. Cieľom je vzbudiť chuť sa 
zamyslieť, koľko mlieka, štvrtí 
a kvalitných dojníc vďaka mastití
dam strácame, aká je ich skutočná 
cena, ktorú v krátkodobom alebo 
dlhodobom horizonte chovatelia 
vďaka ich zvýšenému výskytu pla
tia v porovnaní s cenou preventív
nych opatrení2 a poukázanie na 
zastúpenie a význam jednotlivých 
pôvodcov mastitíd vychádzajúci 
z národného programu sledova
nia rezistencií k antimikrobiálnym 
látkam u veterinárne významných 
patogénov (nap) za rok 20183 
vypracovaným Štátnym veterinár
nym ústavom v Jihlave a možnos
ťou ich ovplyvnenia vakcináciou 
(graf), relatívne novým a špecific
kým nástrojom na kontrolu masti
tíd dojníc.

Účinnosť vakcinácie je v posled
ných rokoch predmetom záujmu 
mnohých vedeckých kolektí
vov. V posledných rokoch boli 
vo vedeckom časopise Journal 
of  Dairy  Science publikované 
2 štúdie4, 5, popisujúce vplyv vak
cinácie dojníc na mastitídy spô
sobené E. coli, Staphylococcus 
aureus a CnS (koaguláza nega
tívnymi stafylokokmi) vrátane jej 
ekonomického prínosu.

nasledujúca časť bude veno
vaná skrátenému predstaveniu 
výsledkov týchto a ďalších štúdií 
venovaných prevencii mastitíd 
s využitím vakcinácie.

Vakcinácia proti mastitídam 
spôsobeným E. coli

bradley a kol., 20154 vykonali 
v roku 2015 u viac ako 3 100 dojníc 
zatiaľ asi najkomplexnejšiu štúdiu 
s vakcínou obsahujúcou kmeň 
E. coli J5 (hIpra). Vakcinačný 
protokol, ktorého výsledky sú tu 
uvedené, pozostáva z 3 aplikácií 
vakcíny (45 dní pred pôrodom, 

10 dní pred pôrodom, 52 dní po 
pôrode).

Táto štúdia nepreukázala, 
medzi vakcinovanou a nevakcino
vanou skupinou dojníc  rozdiel 
vo  výskyte  klinických  a  sub‑
klinických  mastitíd  počas 
prvých  120  dní  laktácie. Jed
ným z dôvodov môže byť fakt, 
že v prípade environmentálnej 
mastitídy (E. coli) je mliečna žľaza 
infikovaná z prostredia a zásadnú 
úlohu pre rozvoj klinickej masti
tídy má zdravotný stav dojnice 
a mliečnej žľazy, nie cirkulácia 
pôvodcu v populácii. Preuká‑

zala však signifikantne  nižšiu 
mieru  brakácie počas prvých 
305 dní laktácie (18,3 % u dojníc 
vakcinovaných vs. 26,2 % u nevak
cinovaných) a tiež signifikantné 
zníženie  závažnosti  priebehu 
klinických mastitíd u vakcino‑
vaných dojníc.

hodnotenie individuálnej 
produkcie mlieka, kumulatív
neho nádoja a produkcie sušiny 
za prvých 120 dní laktácie tiež 
ukázalo signifikantný rozdiel 
medzi vakcinovanými a nevak
cinovanými chovmi dojníc. 
Vakcinované  dojnice  produ‑

kovali  počas  prvých  120  dní, 
v  porovnaní  s  nevakcinova‑
nou  skupinou,  o  231  l  viac 
mlieka  a  o  12,36 kg  viac 
sušiny. produkovali v priemere 
o  2  l  mlieka  denne  viac  ako 
skupina  nevakcinovaná. Efekt 
zvýšenia produkcie mlieka u vak
cinovaných dojníc pretrvával aj po 
120. dni laktácie.

Závažnosť priebehu kli
nickej mastitídy negatívne 
ovplyvňuje produkciu mlieka 
v aktuálnej i nasledujúcich laktá
ciách a výrazne zvyšuje pravde
podobnosť brakácie postihnutých 
dojníc. Táto štúdia preukázala 
najväčší  efekt  vakcinácie  na 
zníženie  závažnosti  priebehu 
mastitíd a z toho vyplývajúci 
vplyv  na  produkciu  mlieka 
a  sušiny  dojníc  postihnutých 
klinickou formou mastitídy.

Ekonomický prínos vakcinácie 
dojníc odhadnutý na konci štú
die vo februári 2014 počítaný ako 
pomer z čistého zisku zo zvýšenej 
produkcie mlieka a nákladov na 
vakcináciu u vakcinovaných doj
níc bol 2,57 : 1. Čo znamená, že 
každé  investované  euro  sa 
2,57‑násobne vráti.

Vakcinácia proti 
S. aureus a CNS 
mastitídam

Schukken a kol., 20145 sa zame
rali na priamy aj nepriamy vplyv 
vakcinácie dojníc na populačnú 
dynamiku infekcie v chovoch 
postihnutých infekciou Staphylo
coccus aureus a CnS (koaguláza 
negatívne stafylokoky).

V štúdii bola použitá vakcína 
obsahujúca inaktivovaný kmeň 
S. aureus Sp 140 (hIpra). dojnice 
boli vakcinované podľa výrobcom 
odporúčaného protokolu (45 dní 
pred pôrodom, 10 dní pred pôro
dom a 52 dní po pôrode).

V štúdii bol analyzovaný výskyt 
nových infekcií, prevalencia infek
cií, dĺžka trvania infekcií a úspeš
nosť terapie. Vo vakcinovanej 
skupine došlo k miernemu  zní‑
ženiu výskytu nových infekcií 
S. aureus a CnS a výraznému 
skráteniu  dĺžky  trvania 
intramamárnej  infekcie  a  jej 
liečby. Skrátenie dĺžky infek

cie u postihnutých dojníc malo 
zásadný vplyv na zníženie prav‑
depodobnosti prenosu infek‑
cie  z  infikovaných  dojníc  na 
neinfikované (reprodukčné číslo 
– ro) o 45 % u S. aureus a 35 % 
u CnS. Tento efekt sa prejavil 
v znížení prevalencie S. aureus.

Štúdia preukázala závislosť účin
nosti vakcinácie na veku dojnice. 
S narastajúcim vekom dojnice 
(2 a 3 laktácie) efekt vakciná‑
cie  klesal. Toto je vysvetľované 
prechodom infekcie S. aureus 
a CnS do chronicity u starších doj
níc. Štúdia ďalej odhalila výraznú 
závislosť  účinnosti  vakciná‑
cie na faktoroch špecifických 
pre  danú  farmu, ako je kon
krétny kmeň pôvodcu prítomný 
na farme a najmä farmový mana
gement (dojenie, odhaľovanie 
nových infekcií, liečba, izolácia 
postihnutých dojníc, zaprahova
nie a brakácia).

Vakcinácia proti 
Streptococcus uberis

Vakcinácia proti Streptococ-
cus uberis je v súčasnosti možná 
s využitím špecifickej subjednot
kovej vakcíny obsahujúcej štruktu
rálny komponent bunkovej steny 
tzv. baC antigén (biofilm adhe
sion component) poskytujúcej 
ochranu proti rôznym kmeňom 
Streptococcus uberis (hIpra).6, 7

Účinnosť vakcinácie proti 
S. uberis bola hodnotená pomo
cou multicentrickej, placebom 
kontrolovanej, randomizova
nej, dvojito zaslepenej štúdie na 
6 mliečnych farmách s rôznym 
systémom produkcie mlieka. 
do štúdie bolo zaradených 781 
klinicky zdravých kráv a jalovíc 
rozdelených do 2 skupín – vakci
novanou vakcínou UbaC a vakci
novanou placebom. Vakcinačný 
protokol (66 dní pred pôrodom, 
21 dní pred pôrodom a 14 dní po 
pôrode) bol realizovaný v oboch 
skupinách.

Štúdia preukázala signifi‑
kantné  zníženie  výskytu  kli‑
nických  mastitíd spôsobených 
S. uberis o 52,5 %7, signifikantné 
zníženie  použitia  antibiotík 
na farmách s infekciami spôso
benými S. uberis o 56 %7, signi‑

fikantné  zníženie  PSB  (počtu 
somatických  buniek)  u vakci
novaných zvierat, vyššiu úspeš‑
nosť  vyliečenia  a  zníženie 
strát  mliečnej  produkcie spô
sobené infekciami S. uberis.7,8

Záver

Cieľom vakcinácie je ochrániť 
populáciu proti vzniku ochorení 
alebo na minimum obmedziť 
negatívny vplyv infekcie na orga
nizmus. podľa výsledkov štúdií 
možno konštatovať, že vakci‑
nácia  dojníc  môže  výrazne 
obmedziť  priebeh  a  závaž‑
nosť  mastitíd,  obmedziť 
následky  zápalu  na  funkciu 
mliečnej  žľazy,  skracovať 
dĺžku trvania infekcie/terapie 
a  obmedziť  výskyt  a  prenos 
niektorých  kontagióznych 
pôvodcov  mastitíd  v  rámci 
stáda.

V kombinácii s ostatnými metó
dami správnej farmovej praxe 
sa javí ako sľubný nástroj na 
výrazné obmedzenie  negatív‑
nych následkov na zdravotný 
stav mliečnej žľazy a produk‑
ciu  mlieka v prípade mastitíd 
spôsobených E. coli4, Klebsiella 
spp.9 a zníženie výskytu a pre‑
valencie  stafylokokových 
a  streptokokových  mastitíd 
v chovoch dojníc.5
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Bolesť u dojníc – ako ju včas rozpoznať?
bolesť zhoršuje životnú pohodu a produkciu hospodárskych zvierat, preto je dôležité vedieť, čo 
najskôr ju rozpoznať. K tomu môže napomôcť dobrá znalosť správania indikujúceho bolesť. prejavy 
správania, ktoré sa objavujú počas bolesti však môžu byť u dojníc ťažko rozpoznateľné. Z tohto 
dôvodu som sa v článku zamerala hlavne na hodnotenie bolesti na základe správania.

podľa Medzinárodnej spo
ločnosti pre štúdium bolesti je 
bolesť definovaná ako neprí
jemná a emocionálna subjektívna 
skúsenosť spojená s poškodením 
tkaniva. Subjektívne vnímanie 
bolesti je ovplyvnené viacerými 
faktormi.

najnovšie štúdie napríklad uka
zujú, že ak bol jedince vystavený 
intenzívnej bolesti v ranom veku, 
jeho citlivosť na bolesť bude 
v neskoršej ontogenéze vyššia. 
Sloboda od bolesti je jedným 
z najvýznamnejších aspektov 
zaistenia dobrej životnej pohody 
zvierat. aj hospodárske zvieratá 
musia byť teda chránené pred 
bolesťou, zraneniami a ochore
niami.

Samozrejmosťou v chovoch 
by preto mala byť preven
cia a rýchla diagnóza spojená 
s liečbou. analgetikum by aj 
hospodárskym zvieratám malo 
byť podané vtedy, ak by bola 
bolesť spôsobená bez jeho pou
žitia väčšia než bolesť spôso
bená vpichom ihly. dobytok 
môže pociťovať akútnu (krát
kodobú) i chronickú (dlhotr
vajúcu) bolesť, ktorej zdrojom 
môžu byť vonkajšie i vnútorné 
telesné štruktúry. najnáchyl
nejšie na vznik zranení, zápa
lov a tak aj bolesti sú u dojníc 
pohlavné orgány, vemeno a paz
nechty. akútna bolesť typicky 
sprevádza napríklad klinické 
mastitídy. Chronická bolesť je 
pri dobytku menej častá. Vysky
tuje sa hlavne pri problémoch 
paznechtov (napr. laminitíde). 
dobytok pociťuje jemnú bolesť 
napr. pri vakcinácii či rutinnej 
úprave paznechtov. Miernu až 
závažnú bolesť pociťuje napr. pri 
mastitídach alebo ochoreniach 
orgánov brušnej dutiny (napr. 
obštrukcii čriev).

Postoje chovateľov 
a veterinárov voči 
manažmentu bolesti

Z výskumov realizovaných 
dotazníkovou formou však 
vyplýva, že respondenti (chova
telia, veterinári, študenti veteriny) 
hodnotia rôzne ochorenia a zra
nenia dobytka z hľadiska intenzity 
bolesti veľmi variabilne.

Vo všeobecnosti sa ale zhodujú 
na tom, ktoré ochorenia či zra
nenia nie sú bolestivé. S bolesťou 
u dobytka sú najčastejšie spájané 
respiračné ochorenia, mastitídy, 
ochorenia končatín či popôrodné 
problémy (napr. zápal mater
nice). Medzi najbolestivejšie stavy 
u dospelého dobytka respondenti 

radia ťažký pôrod (napr. ak je 
nutný cisársky rez), klinické masti
tídy a ochorenia končatín.

Ženy majú tendenciu dávať 
potenciálne bolestivým stavom 
vyššie skóre než muži. Výskumy 
tiež ukázali, že čím boli respon
denti bližšie k ukončeniu vzde
lania, tým dávali potenciálne 
bolestivým stavom vyššie skóre. 
Jeden z týchto výskumov tiež uká
zal, že chovatelia dávajú ochore
niam a zraneniam o niečo vyššie 
skóre ako veterinári, ale na druhej 
strane sú menej ochotní zviera
tám podať analgetiká.

Tí veterinári, ktorí hodnotili 
stavy ako bolestivejšie, aj častej
šie predpisovali analgetiká. V jed

nom z výskumov však viac než 
polovica veterinárov priznala, že 
ich vedomosti o bolesti u dobytka 
nie sú dostatočné, alebo by mohli 
byť lepšie. Väčšina z nich uviedla, 
že na túto tému nie je dostatočné 
množstvo dostupných informácií.

Vyššie uvedené výsledky sú 
v súlade so štúdiami, ktoré uka
zujú, že podanie analgetík je pri 
hospodárskych zvieratách stále 
podhodnotené (napr. im nie sú 
podané včas). ako dôvody, prečo 
zvieratám v prípade nutnosti nie 
sú vždy podané analgetiká, sú 
uvádzané ekonomické náklady 
alebo neistota, či analgetikum 
skutočne zlepší produkciu zvierat. 
K slabému manažmentu bolesti 
môže prispievať aj skutočnosť, 
že dobytok výrazne neprejavuje 
správanie indikujúce bolesť.

Správania indikujúce 
bolesť

predpokladá sa, že výskyt 
spontánneho správania indikujú
ceho bolesť je pri živočíchoch, 
ktoré by boli v prírode lovené, 
zriedkavé preto, aby tak predá
torom nesignalizovali svoju zra
niteľnosť. preto som sa v článku 
zamerala hlavne na hodnotenie 
bolesti na základe správania.

prejavy správania, ktoré indi
kujú bolesť, sa u dobytka výrazne 
prejavujú len ak ide o inten
zívnu bolesť. V prípade pociťo
vania intenzívnej bolesti u dojníc 
dochádza k zmene postoja (zhr
benie a držanie hlavy v nižšej 
pozícii), zvýšenej vokalizácii a škrí
paniu zubami, ako aj prejavovaniu 
zvýšenej pozornosti bolestivému 
miestu (napr. si ho častejšie obli
zujú). Tiež dochádza k zmene 
v sociálnom správaní.

Vo všeobecnosti platí, že jedince, 
ktoré pociťujú bolesť, vyhľadávajú 
sociálnu izoláciu. napríklad pro

Dobytok sa prejavuje pokojne, čo sťažuje hodnotenie bolesti na 
základe správania. Pravdepodobne ide o obranný mechanizmus, 
pretože v prírode by výrazné prejavy správania indikujúce bolesť 
pritiahli pozornosť predátorov.

udfoot a kol. (2014) zistili, že doj
nice, pri ktorých boli po pôrode 
prítomné známky ochorení 
(zápalu maternice, mliečnej žľazy, 
pľúc alebo ich kombinácie) sa sna
žili izolovať od ostatných dojníc 
v pôrodnom koterci tak, že trávili 
viac času v kútoch koterca. Tieto 
výsledky ukazujú, že ak sú kravy 
ustajnené v skupinovom pôrod
nom koterci, mali by mať možnosť 
izolovať sa od ostatných jedin
cov (napr. v podobe odľahlejšieho 
a čiastočne zakrytého priestoru).

niektoré štúdie však nazna
čujú, že zmeny v sociálnom sprá
vaní sú ovplyvnené charakterom 
bolesti. napríklad Jensen a kol. 
(2015) vo svojej práci zistili, že 
dojnice s vredmi na paznechtoch 
ustajnené individuálne, prejavujú 
správanie, ktoré je opakom sociál
nej izolácie. dojnice v uvedenej 
štúdii totiž trávili viac času v tých 
častiach koterca, z ktorých mohli 
vidieť jedince v susedných koter
coch. V dôsledku bolesti dochá
dza k narušeniu synchronizácie 
správania. dobytok patrí k sociál
nym živočíchom s vysokou syn
chronizáciou správaní, t. j. takmer 
všetky jedince v stáde prejavujú 
rovnaké správanie v rovnakom 
čase.

Jedince, ktoré pociťujú bolesť sa 
správajú asynchrónne, t. j. majú 
tendenciu prejavovať iné správa
nie než zvyšok stáda (napr. ležia, 
keď sa väčšina stáda kŕmi). Tu by 
som však chcela poznamenať, že 

asynchrónne sa môžu správať aj 
submisívne jedince. Okrem toho 
dojnice pociťujúce bolesť znižujú 
spotrebu krmiva a frekvenciu 
prežúvania a tiež prejavujú nižší 
záujem o dianie v okolí i o svoje 
telo (napr. sa menej často venujú 
starostlivosti o srsť).

Interval medzi státím a opätov
ným ľahnutím sa skracuje a doj
nica môže ležať mimo ležoviska. 
V prípade bolesti spôsobenej 
vnútornými orgánmi sa dojnica 
správa nepokojne aj počas leža
nia (napr. často pohybuje konča
tinami alebo mení pozíciu ležania 
bez toho, aby sa postavila). Môže 
sa objavovať častejšie prešľapo
vanie na mieste, kopanie zad
nými nohami, žuvanie naprázdno 
a trasenie, s ktorým je spätá zvý
šená piloerekcia (hlavne na krku 
a chrbte). pri hodnotení bolesti 
na základe správania je dôležité 
zamerať sa na zviera ako celok 
(nielen sa sústrediť na jeden 
z jeho aspektov).

Súčasné trendy 
a limity hodnotenia 
bolesti

Výskum za posledné desaťročie 
naprieč živočíšnymi druhmi uká
zal, že aj menšie zmeny v správaní 
sú dobrým indikátorom bolesti. 
príkladom takejto metódy je 
hodnotenie bolesti na základe 
mimiky tváre. použitie tejto 
metódy u dojníc je ale o niečo 
zložitejšie, pretože dobytok nemá 

v porovnaní s niektorými inými 
cicavcami (napr. psom) až tak 
dobre vyvinutú mimiku tváre.

Tvár dojníc pociťujúcich bolesť 
má napätý výraz, nad očami 
a nozdrami sa objavujú ryhy. 
nozdry sú rozšírené. pohľad doj
nice sa pozorovateľovi môže javiť 
ako napätý, vystrašený či ner
vózny. Mimika tváre by nemala 
byť hodnotená pri vyrušení doj
nice (napr. počas prítomnosti 
nezvyčajných zvukov). V súčas
nosti sa výskum zameriava na 
hodnotenie emócií dojníc na zák
lade pozície uší, chvosta a pro
porcie očného bielka, ktorá je 
viditeľná.

Zo súčasných štúdií však ešte 
nie je možné vyvodiť jednoznačný 
záver, ako sa tieto indikátory 
menia počas bolesti. ako som už 
naznačila pri popise sociálneho 
správania, treba si uvedomiť, 
že zmeny v niektorých správa
niach sú závislé od typu ochore
nia, a teda rozdielneho pôvodu 
bolesti. dobrým príkladom také
hoto typu správania je ležanie.

U dojníc trpiacich mastitídami 
dochádza k zníženiu doby ležania 
a k zvýšeniu frekvencie správaní 
indikujúcich nepokoj (napr. pre
šľapovanie na mieste). pri zvie
ratách, kde je zdrojom bolesti 
zranenie paznechtu, sa ale leža
nie zvýši (chôdza a prípadne 
i státie sa stávajú bolestivými). 
podobne správanie ovplyvňuje aj 
intenzita bolesti.

Vo všeobecnosti platí, že úni
ková vzdialenosť dojníc pociťujú
cich bolesť sa zvyšuje. V prípade 
intenzívnej a dlhotrvajúcej bolesti 
sa ale zviera môže správať apa
ticky, takže ak sa pozorovateľ pri
blíži, nepokúsi sa utiecť. Tiež je 
potrebné poznamenať, že k men
ším zmenám v niektorých z vyššie 
uvedených správaní môže dôjsť už 
v začiatočných štádiách ochorení, 
kedy dojnica ešte nemusí pociťovať 
bolesť. hodnotenie bolesti na zák
lade správania je časovo pomerne 
náročné hlavne vo veľkých cho
voch. pomôcť by mohla automa
tická detekcia zmien v správaní, 
ktorej sa v súčasnosti venuje veľká 
pozornosť.

Záver

dobrá znalosť zmien správaní 
indikujúcich bolesť môže pomôcť 
chovateľom, veterinárom a ošet
rovateľom bolesť u dojníc identifi
kovať včas. To môže ušetriť nielen 
zbytočné trápenie zvierat, ale aj 
ekonomické straty. ak dojnica 
pociťuje intenzívnu alebo dlhotr
vajúcu bolesť, dochádza aj k zní
ženiu produkcie. pri hodnotení 
bolesti je najideálnejšie použiť 
viaceré metódy.

Spoľahlivými metódami na hod
notenie bolesti u zvierat sú aj 
fyziologické zmeny (napr. v srdco
vej a dychovej frekvencii), zvýšené 
hladiny biomarkerov bolesti v krvi 
(napr. neopterínu) či meranie cit
livosti tkanív. podanie analgetík 
musí byť samozrejme správne 
manažované (napr. podané 
v adekvátnej dávke).

pri písaní článku som vychádzala 
z dostupnej literatúry na danú 
problematiku. najviac informá
cií som prebrala z článku ‚pain 
evaluation in dairy cattle‘ (Gle
erup a kol. 2015). Z tohto lite
rárneho zdroja som použila aj 
fotky ilustrujúce mimiku tváre 
dojníc. Moje poďakovanie patrí 
Ing. ágnes Moravcsíkovej za 
poskytnutie ostatných fotiek 
a užitočné pripomienky k článku.

Mgr. KATARÍNA BUČKOVÁ, Ph.D.

School of Biological Sciences,

Institute for Global Food 

Security,

Queen’s University Belfast

Tvár naľavo patrí dojnici v dobrom zdravotnom stave, ktorá je uvoľnená a nepociťuje žiadnu bolesť. 
Dojnica napravo trpí zdravotnými problémami srdcovocievneho systému a zhoršením zdravia vemena. 
V porovnaní so zvieraťom naľavo je jej mimika tváre napätejšia a stiahnutejšia.
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Naša cesta k najvyšším 
priečkam v TOP 200 SHA
poľnohospodársko obchodné družstvo (pOd) abrahám je klasický podnik s rastlinnou a živočíšnou 
výrobou. Konkrétne stredisko hoste, na rozmedzí Trnavskej tabule a podunajskej roviny je známe 
chovom dojníc s produkciou kravského mlieka.

pOd abrahám vzniklo v roku 
1992 po transformácii bývalého 
pd „dudváh“, predtým Jrd, 
ktoré sa vytvorilo zlúčením 
Jrd hoste, Malá Mača, abra
hám a pusté Úľany. V stredisku 
abrahám je sústredená mecha
nizácia, výroba osív a kŕmnych 
zmesí a taktiež administratíva. 
na farmu hoste, kde je kon
centrovaný chov kráv, nadvä
zuje odchov mladého dobytka 
a výkrm býkov v pustých Úľa
noch.

Farma dojníc

Farma dojníc, ktorú začali 
budovať ešte v roku 1986 
viackrát modernizovali, bola 
pôvodne plánovaná na 600 doj
níc. Modernizácia si vyžiadala 
veľa investícií, v projektoch 
obnovy sa rátalo s vyššou rea
lizačnou cenou mlieka, avšak 
súčasná realita na mliečnom 
trhu je iná. V maštaliach sa toho 
času nachádza 330 kráv holstein
ského a niekoľko kusov sloven
ského strakatého plemena.

Zanietený ambiciózny zootech
nik Ing. Michal Sulír pôsobí na 
stredisku hoste od januára 2017. 
V tom čase priemerná dojivosť 
na kravu dosahovala 21,3 litra 
mlieka. Situácia sa od jeho prí
chodu výrazne zlepšila. V prie
behu dvoch rokov sme dosiahli 
zvýšenie úžitkovosti na 32 l.

aktuálne sa pOd abrahám 
nachádza na 5. mieste v reb
ríčku najlepších fariem podľa kg 
mlieka s úžitkovosťou 11 971 kg 
a dojivosťou 39,3  litra. Je to 
vďaka tomu, že sme urobili nie
koľko zásadných zmien, pričom 
hlavnú úlohu zohráva ľudský 
faktor. prístup ľudí je pedant

nejší, školíme ich, vysvetľujeme 
si, na čo nezabudnúť.

dôraz kladieme na zdravotný 
stav kráv pred a po pôrode, 
ku kravám sa začalo pristupovať 
individuálne, dôsledne a hlavne 
precízne. Všetko sa prispôsobilo 
kravám, čo chcú a čo potrebujú.

Dojenie 3× denne

Od januára 2020 sme začali 
dojiť 3× denne. Cieľom bolo 
ďalšie zvýšenie mliečnej úžit
kovosti a zvýšenie tržieb za 
mlieko. dojí sa 3× denne v pra
videlných 8hodinových interva
loch so začiatkom o 5:00, 13:00 
a 21:00 hod. Máme 5 dojičov, 
pričom aj v rámci korona opat
rení sa snažíme, aby zmeny boli 
každý druhý deň (tí istí ľudia 
pracovali celý deň) a čo najme
nej sa striedali. Každé dojenie 
trvá cca 2,5 hodiny. pri dojení 2× 
denne trvalo dojenie 4 hodiny. 
Od januára sa postupne začali 
zvyšovať nádoje a v porovnaní 

s minulým rokom sme zvýšili 
dodávku mlieka do mliekarne 
o 576 095 kg, t. j. 19 %. dojenie 
3× denne sa môže plne prejaviť 
len vtedy, ak zabezpečíme doj
niciam, že nie sú obmedzované 
a budú mať taktiež zabezpečený 
dostatočný čas na všetky akti
vity potrebné pre maximálnu 
produkciu mlieka – žranie, pitie 
a odpočinok. Je veľmi dôležité 
optimálne prispôsobiť k času 
dojenia aj samotné kŕmenie, pri
čom najvyššia žravosť je práve 
pri návrate z dojenia. Samozrej
mosťou je výborný zdravotný 
stav paznechtov a vemena. Zvý
šená produkcia mlieka priniesla 
aj zvýšené náklady, a to: elek
trická energia o 12,3 %, krmivá 
12 %, chémia cca 30 % a platy 
zamestnancov od 16 do 50 % 
podľa funkcií a príplatkov za 
nadčasy, soboty a nedele.

Zaviedli sme skupiny vyhovu
júce fyziologickým potrebám; 
triedime skupinu „rozdoj“ aj 

na viac rozdojov, aby nebol 
nikdy prehustený. Tak ako kravu 
„naštartujeme“, tak produkuje 
po celú laktáciu. priemer za sku
pinu „rozdoj“ je 50 až 60 litrov. 
do tejto skupiny sme zaradili 
produkt Linomilk, ktorý má 
za úlohu aktívne tlmiť syntézu 
mliečneho tuku vo vemene 
a následne zníženie potreby 
energie na tvorbu jedného litra 
mlieka čo vedie k vyššej produk
cii mlieka.

na zdravotný stav po otelení 
dávame veľký dôraz. Obdobie 
po pôrode je jedným z najná
ročnejších úsekov v rámci medzi
obdobia. Ide o úsek, ktorý 
má významný vplyv nielen na 
budúcu úžitkovosť a reproduk
ciu, ale i na to, či dojnica naďa
lej ostane v stáde, alebo bude 
z najrôznejších príčin vyradená.

Zdravie a reprodukcia

Samozrejmosťou je meranie 
teploty v rozdoji, každý deň 

a tiež meranie ketolátok v krvi 
na 5. a na 15. deň. robí sa pravi
delné gynekologické vyšetrenie. 
po otelení sa dojniciam podáva 
popôrodný nápoj, ktorý slúži 
na doplnenie stratených teku
tín a elektrolytov, na aktiváciu 
bachora a prevenciu dislokácie 
slezu.

automaticky drenčujeme 
všetky dojnice po otelení – prvé 
tri dni po otelení s produktom 
BoviFit SC a následne po meraní 
ketolátok – podľa potreby.

Výrazne sa zlepšil stav vemien 
dojníc; množstvo somatických 
buniek v nadojenom mlieku sa 
hýbe pod 200tisíc. V rekonštru
ovanej dojárni Westfalia 2 × 12 
s rybinovým státím sa momen
tálne dojí trikrát denne 276 kráv. 
Odtiaľ okolo 10 600 litrov teku
tého „bieleho zlata“ každý deň 
putuje do mliekarne.

Skvalitnil sa aj stav končatín 
zvierat. Kravy sme „postavili na 
štyri nohy“. Chodia po štyroch 
nohách a doja na štyri štvrťky. 
robí sa pravidelná korektúra 
a kontrola paznechtov, kúpa
nie kráv v bazéne. na farme sú 
dve produkčné maštale a jedna 
maštaľ s výbehom, v ktorej sú 
umiestnené vysokoteľné jalovice 
a zasušené kravy. do objektov 
sa pustil vzduch, maximálne sa 
pootvárali okná, zakúpili sa ven
tilátory. Teliatka sú tu ustajnené 
do veku 6 mesiacov, potom sa 
presúvajú na farmu pusté Úľany.

„pripárovanie“ robíme na 
základe lineárneho hodnotenia 
a na odporúčanie bonitéra vybe
rieme najvhodnejších býkov. 
parametre reprodukcie sa zlepšili 
– inseminačný interval (obdobie 
od otelenia po prvú inseminá
ciu) dosahuje 70, servis perióda 
123, medziobdobie (úsek medzi 
dvomi za sebou nasledujúcimi 
pôrodmi jedného zvieraťa) je 
411. Teľných kráv je 175 ks, čo 
je 53 % stáda, momentálne pre
bieha vyššie telenie. Zabrezáva
nie za tento rok (pri dojení 3× 
denne) máme po prvých inse
mináciách 48 % a 44 % po všet
kých insemináciách, pričom je 
nutné dodať, že leto nám veľmi 
negatívne ovplyvnilo výsledky. 

reprodukcia je dobrá vtedy, 
keď môžeme predávať jalovice, 
a nám sa tento rok už podarilo 
speňažiť 30 ks.

Program AMTS

dokonale vybilancovaná 
kŕmna dávka, živinovo bohaté 
a hygienicky nezávadné krmivo 
sú z pohľadu výživy a kŕmenia 
základným predpokladom pre 
úspešné zvládnutie pred i popô
rodného obdobia kráv.

„Spoločnosť Sano využíva 
špeciálny výživársky program 
AMTS (agricultural Modeling 
and Training Systems) pre pre
žúvavce na výpočet precíznych 
kŕmnych dávok. Jeho veľkou 
výhodou je, že dokáže detailne 
a presne predpovedať skutočné 
metabolické procesy v orga
nizme. Vďaka tomuto programu 
sme schopní presne formu
lovať optimálnu kŕmnu dávku 
a predikovať, aký bude výsle
dok vo vzťahu k dynamickým 
parametrom krmív a vonkaj
šiemu prostrediu, v ktorom sú 
dojnice chované. presne pred
povie, ako budú fyziologické 
procesy v organizme zvieraťa 
prebiehať a odporučí vhodné 
krmivá, ktoré napríklad zvýšia 
úžitkovosť či zložky v mlieku. 
Jedným z parametrov, ktorý je 
programom sledovaný je IOFC, 
čo je ekonomická optimalizácia 
výnosov a nákladov na kŕmenie 
a detailné vyhodnotenie strávi

teľnosti krmív a kinetiky trávenia 
pre efektívne kŕmenie prežúvav
cov. Sano zastrešuje aj celkovú 
výrobu objemových krmív na 
pOd abrahám.

pre tvorbu kŕmnych dávok je 
samozrejmosťou pravidelná 
chemická analýza krmív, ktorá 
poskytuje cenné informácie 
o množstve živín a ich kvalite. 
Sano má svoje vlastné labora
tórium, ktoré analyzuje krmivá 
podľa osvedčeného modelu 
CnCpS. V krátkom čase a vždy 
podľa potreby tak dostaneme 
prehľadné výsledky v elektro
nickej podobe, ktoré sú hneď 
importované do programu. Tieto 
kŕmne analýzy, ktoré poskytujú 
prehľad o stráviteľnosti jednot
livých živín krmiva, vieme porov
nať aj s priemernými výsledkami.

Ľudia sú základ

Čo nevieme merať, nie sme 
schopní ani efektívne riadiť. 
Zaviedli sme kontrolné mecha
nizmy a protokoly, ktoré pra
videlne vyhodnocujeme. načo 
nám je dobre nastavený systém, 
keď nemáme ľudí, na ktorých sa 
môžeme spoľahnúť, ak nevieme 
situáciu odkontrolovať a dostať 
spätne pravdivé informácie. ak 
je technológia akokoľvek dobrá 
a ľudia ju nie sú schopní využí
vať a vyhodnocovať, ak je naj
lepšia genetika a nie sú dobrí 
inseminátori, nedokážeme 
dosiahnuť maximálny potenciál. 

dôslednosť, spolupráca s kaž
dým jedným pracovníkom je 
veľmi dôležitá, a samozrejme, 
aj samotná podpora predsedu 
družstva.

družstvo pOd abrahám, hos
podáriace na výmere 2 519 hek
tárov poľnohospodárskej pôdy, 
ktoré vedie predseda Ing. Mar
cel Kollár, má silnú rastlinnú 
výrobu. Venujeme sa pestova
niu klasických plodín. Okrem 
krmovín pre potreby živočíšnej 
výroby – lucerny a kukurič
nej siláže, pestujeme pšenicu 
ozimnú mäkkú a tvrdú, sladov
nícky jačmeň jarný, cukrovú 
repu, repku, slnečnicu, kuku
ricu na zrno, hrach do kŕmnych 
zmesí, cibuľu. V 25 ha vino
hrade robíme reštrukturalizáciu 
– prerábame, vysádzame nové 
odrody. Okrem toho vyrábame 
aj osivá pšeníc, jarného jačmeňa 
a hrachu,“ informuje predseda 
družstva, ktoré má aktuálne 73 
zamestnancov.

napriek všetkým úskaliam 
a problémom, ktorým abrahám
ske družstvo čelí, sa manažmentu 
darí držať ekonomiku podniku 
pevne v rukách. dôležití sú však 
i externí konzultanti, ktorí si vší
majú veci, ktoré sa v domácom 
prostredí často prehliadajú. 
a v tom sa snaží zo všetkých síl byť 
nápomocná aj spoločnosť Sano – 
Moderná výživa zvierat, s. r. o.

Ing. PETER ANTOL

výživár‑špecialista
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Kvalita krmu ďatelinotrávnych miešaniek 
– kľúč k vyššej produkcii mlieka a mäsa
Ďatelinotrávne miešanky (ĎTM) tvoria prechod medzi monokultúrami a rastlinnými spoločenstvami 
lúk. Sú významnou súčasťou rastlinnej výroby – tvoria prirodzenú zložku krmovinovej základne 
a ešte významnejšie podmieňujú úspešný rozvoj živočíšnej výroby ako súčasť krmovinovej dávky 
prežúvavcov.

V nížinách sú základom výroby 
objemových krmív, v horských 
oblastiach majú doplnkový cha
rakter. Vo všetkých oblastiach 
však majú nezastupiteľnú úlohu 
v rámci osevných postupov pri 
zvyšovaní úrodnosti. Ich dôleži
tosť je často podceňovaná vzhľa
dom na to, že nie sú klasickou 
trhovou plodinou a v mnohých 
prípadoch sa dostávajú na okraj 
záujmu. Významne je situá
cia v pestovaní kŕmnych plodín 
ovplyvnená aj neustále klesajú
cimi stavmi hospodárskych zvie
rat. Z dlhodobého hľadiska to 
však môže priniesť mnohé nega
tíva, predovšetkým v znižovaní 
úrodnosti pôdy. avšak na trhu 
sa v rozhodujúcej miere realizujú 
prostredníctvom živočíšnych pro
duktov – mäsa a mlieka.

Využitie a funkcie

na vhodných stanovištiach 
poskytujú vysoké úrody, kvalit
ného, všestranne použiteľného 
krmu. Ich využitie je odôvodnené 
tam, kde je úrodnosť tráv a ďate
linovín v čistých porastoch nízka, 
resp. úrody sú kolísavé a neza
ručujú pravidelný prísun krmu. 
aj keď neexistuje univerzálny 
recept pre zakladanie porastov, 
je možné vybrať si z mnohých 
vhodných druhov a odrôd tráv 
a ďatelinovín, a tak ich prispôso
biť požadovaným výrobným pod
mienkam a požiadavkám.

pri výbere druhov pestovaných 
v monokultúrach alebo miešan
kách treba dbať na nasledovné 
zásady: dĺžka a spôsob využitia 
a stanovištné pomery. pre mie
šanky sú súčasne dôležité aj rast
linné faktory, ktoré vyplývajú 
z hľadiska možnosti konkurencie 
určitých druhov v rámci miešanky. 

Veľký význam z hľadiska stano
vištných požiadaviek sa kladie aj 
na vlahovú potrebu.

Okrem tvorby zelenej hmoty 
ako zdroja bielkovín pre živočíšnu 
výrobu, majú aj mnohé mimopro
dukčné funkcie. Sú prospešné pri 
zúrodňovaní pôdy, zlepšujú jej 
štruktúru a obohacujú ju o humus 
a živiny. dôležitý je aj ich pro

tierózny, fytosanitárny a meliora
tívny účinok. dlhší odpočinok pôdy 
pod dočasným porastom pôsobí 
vhodne na obsah humusu, ako 
aj na tvorbu drobnohrudkovitej 
štruktúry pôdy. Zvyšky ďatelino
vín mineralizujú a znižujú potrebu 
dusíka následných plodín.

ĎTM sú výhodnejšie v porov
naní s monokultúrami ďateliny 

lúčnej či lucerny siatej. predovšet
kým pre ich menšiu zaburinenosť 
a chorobnosť porastu, nižšie 
náklady na založenie aj hnojenie 
a napokon aj pre vyššie úrody 
sušiny. Trávne druhy zase v mie
šankách vytvoria hustejší a kom
paktnejší porast, čím sa stabilizuje 
úroda aj kvalita. pri spoločnom 
pestovaní sa ďatelinoviny a trávy 
účelne dopĺňajú vo využívaní 
podmienok stanovišťa. Ide najmä 
o odlišné usporiadanie koreňo
vého systému – ďatelinoviny zako
reňujú hlbšie, trávy plytšie.

Medzirodové hybridy

K významným komponentom 
ďatelinotrávnych miešaniek patria 
medzirodové hybridy Festulolium. 
Spája sa v nich nutričná hodnota 
mätonohov s vytrvalosťou a odol
nosťou kostravy trsteníkovitej voči 
suchu a odolnosťou kostravy lúč
nej voči zime a vymŕzaniu. lolio
idné typy sa vyznačujú vysokou 
produkciou kvalitného krmiva, 
primeranou vytrvalosťou a odol
nosťou voči abiotickým vplyvom 
prostredia. hlbší koreňový sys
tém im umožňuje vytvárať dobre 

zapojené porasty na suchých, ako 
aj vlhkých stanovištiach.

Z ďatelinovín zaraďujeme do 
miešaniek v systémoch výroby 
konzervovaných krmív ďatelinu 
lúčnu. Ďatelinoviny spolu s novo 
vyšľachtenými odrodami Festulolií 
vyprodukujú viac ako 2 tony dusí
katých látok z ha. Toto množstvo 
môže nahradiť jadrové krmivo, 
ktoré by chovateľ musel zakúpiť.

Ďatelinoviny obohatia pôdu až 
o 250 kg dusíka, ktorý môžu vyu
žiť trávy pre svoj rast, a tým sa 
šetria náklady na hnojenie. Inten
zívne ĎTM sa vyznačujú vyššou 
chutnosťou, čo zvyšuje príjem 
krmu zvieratami asi o 10 – 20 %. 
Festuloliá typu kostravy trstení
kovitej spolu s ďatelinou majú 
vyššiu produkciu v letnom období 
ako mätonohy, to súvisí s hlboko 

siahajúcim koreňovým systémom 
a zaisťujú produkciu v letnom 
období.

Úrody sušiny

aké úrody sušiny, kvalitatívne 
a kvantitatívne parametre dosa
hujú ďatelinotrávne, resp. lucer
notrávne miešanky na ornej 
pôde, nám môžu ukázať výsledky 
dvojročného prevádzkového 
pokusu založeného vo Zvolen
skej kotline v blízkosti detvy, na 
plochách poľnohospodárskej spo
ločnosti agrosev, spol., s. r. o. Sta
novište sa nachádza v nadmorskej 
výške 370 m n. m. a s priemernou 
ročnou teplotou 8,2 °C a ročným 
úhrnom zrážok 626 mm patrí do 
teplej klimatickej oblasti.

podľa agrochemického rozboru 
pôdy bola na pokusnej ploche 

zaznamenaná neutrálna až slabo 
kyslá pôdna reakcia. pôda sa 
vyznačovala stredným obsahom 
organického uhlíka (1,6 %), kon
centrácia fosforu v pôde bola nízka 
(28,21 mg.kg–1). Veľmi vysoká 
zásobenosť pôdy draslíkom a hor
číkom na jar 2019 (K – 310 mg.kg–1, 
Mg – 348 mg.kg–1) sa počas nasle
dujúcich vegetačných období zní
žila takmer o tretinu.

Skoro na jar poľnohospodársky 
podnik realizoval predsejbovú 
prípravu a následne sa vykonalo 
založenie porastov (apríl 2019). 
Osivá jednotlivých miešaniek 
zabezpečila dlF Seeds, s. r. o., 

hladké Životice (tab. 1). V prvom 
roku sa uskutočnili dve kosby. 
prvá kosba bola realizovaná 
v júni a druhá v septembri 2019. 
V druhom sledovanom roku sa 
uskutočnili už 4 kosby: 1. kosba – 
19. 5. 2020; 2. kosba – 24. 6. 2020; 
3. kosba – 24. 8. 2020 a 4. kosba 
–  30. 9. 2020.

Výsledky pokusu

pre intenzívnu (57 % podiel 
ďateliny lúčnej) a dočasnú (36 % 
podiel) silážnu miešanku bola cha
rakteristická nízka úroda sušiny 
v roku 2019. analýza rozdelenia 
úrody sušiny počas vegetačného 
obdobia ukázala, že nižšiu pro
dukciu dosiahli porasty v 2. kosbe 
(graf 1).

V nasledovnom roku sa vďaka 
dostatku zrážok produkcia 
výrazne znásobila a produkčný 
potenciál ďatelinotrávnych mie
šaniek sa už naplno prejavil. Krát
kodobé silážne zmesi dosiahli 
úrodu takmer 14 t.ha–1. naj
vyššiu produkciu dosiahla opäť 
ďatelino lucerno trávna miešanka 
(13,73 t.ha–1).

K vysokej úrode určite prispela 
lucerna siata (45 % podiel 
v miešanke), ktorej pokryvnosť 

Lorem ipsum dolor sit amet
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1 intenzívna Cutmax 1

x Festulolium festukoid (26 %)

23x Festulolium lolioid (17 %)

Trifolium pratense 4n (57 %)

2 dočasná Cutmax 3

x Festulolium festukoid (24 %)

35

x Festulolium lolioid (14 %)

Lolium perenne 4n (10 %)

Phleum pratense (10 %)

Poa pratensis (6 %)

Trifolium pratense 4n (30 %)

Trifolium repens (6 %)

3
ďatelinolucerno
trávna Cutmax 

protein

x Festulolium festukoid (10 %)

20

x Festulolium lolioid (7,5 %)

Trifolium pratense 4n (35 %)

Trifolium repens (2,5 %)

Medicago sativa (45 %)

va
ri

an
t

vlákni-
na

popol
N- 

látky
P K Ca Mg Na

rok 2019

1 254,52 123,03 170,69 4,23 46,84 11,45 3,54 0,71

2 243,01 112,24 169,38 3,84 41,28 11,06 3,49 0,88

3 236,21 117,41 177,61 4,17 41,84 9,92 3,20 0,98

rok 2020

1 235,87 108,85 160,75 4,54 35,45 7,58 3,34 0,63

2 243,33 103,36 157,72 3,97 32,00 7,58 3,27 0,73

3 242,42 102,77 145,90 4,33 31,09 7,61 3,23 0,60

va
ri

an
t ME NEL NEV PDIE PDIN PMPNEL PMPPDI

MJ.kg–1 sušiny g.kg–1 sušiny kg FCM

rok 2019

1 9,18 5,36 5,12 81,61 106,09 1,71 2,12

2 8,89 5,14 4,85 80,82 105,58 1,64 2,11

3 8,84 5,12 4,83 82,62 110,71 1,64 2,21

rok 2020

1 9,33 5,47 5,28 82,06 99,01 1,75 1,98

2 8,98 5,23 4,97 80,77 98,32 1,67 1,97

3 8,99 5,24 4,99 78,71 90,94 1,67 1,82

Tab. 1: Zloženie ďatelinotrávnych zmesí, percentuálny podiel 
jednotlivých druhov a výsevok

Tab. 2: Obsah organických a minerálnych látok (g.kg–1 sušiny) na 
stanovišti Detva – v priemere roku 2019 a roku 2020

Tab. 3: Výživná hodnota a produkčný mliekový potenciál fytomasy - 
v priemere roku 2019 a roku 2020

Graf 1: Produkcia sušiny v t.ha–1 v rokoch 2019 a 2020
Graf 2: Koncentrácia NEL a dusíkatých látok v rokoch 2019 a 2020
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vďaka vhodným pôdnym pod
mienkam dosahovala v obidvoch 
rokoch 30 – 40 %. V tretej kosbe 
v druhom roku sledovania hranicu 
4 t.ha–1 prekročila už len dočasná 
ďatelinotrávna zmes (s 36 % 
podielom ďateliny lúčnej). Opäť 
analýza rozdelenia úrody sušiny 
počas vegetačného obdobia 
preukázala, že nižšiu produkciu 
dosiahli všetky porasty v 3. a 4. 
kosbe (graf 1).

V obidvoch rokoch sa silážne 
zmesi vyznačovali vysokými kon
centráciami dusíkatých látok (od 
145,90 do 177,61 g.kg–1), predo
všetkým intenzívna a dočasná 
silážna zmes. pri ďatelino lucerno
trávnej silážnej zmesi bol obsah 
dusíkatých látok (nl) v priemere 
o 10 % nižší ako pri intenzívnej 
ďatelinotrávnej silážnej miešanke 
(tab. 2). prijateľné rozpätie nl 
v 1 kg sušiny je od 110 – 250 g. 
Koncentrácie minerálnych prvkov 
boli na vyššej úrovni v priemere 
kosieb za jednotlivé roky ako sú 
požadované hodnoty z hľadiska 
potreby zvierat. Odporúčaná kon
centrácia vápnika (Ca) pre zvie
ratá sa pohybuje v intervale od 
4 do 11 g.kg–1. nami zistené hod
noty boli v požadovanom rozpätí, 
dokonca pri intenzívnej a dočas
nej ĎT zmesi prekročili hranicu 
11,00 g.kg–1 sušiny.

hodnoty fosforu (p) v sušine 
kvalitného krmu z produkčného 
porastu by mal byť 2,5 – 3,3 g.kg–1. 
pre výživu dobytka najlepšie 
vyhovuje obsah draslíka na úrovni 
10 – 15 g.kg–1 sušiny. Koncentrácia 
draslíka (K) pri silážnych zmesiach 

dvoj až trojnásobne prevyšovala 
požadovaný obsah.

Vláknina je hlavným dôvo
dom, prečo dať dobytku skrmo
vať objemové krmivá z trávnych 
porastov, ale pokiaľ nemá dobrú 
stráviteľnosť, tak sa využitie 
živín znižuje. Výskumy ukazujú, 
že pokiaľ sa zlepší stráviteľnosť 
vlákniny o 10 %, môže sa zvý
šiť produkcia mlieka o 6,4 % 
a zároveň dôjde k zníženiu vylu
čovania dusíka o 4,9 %. Ďateli
notrávne miešanky predstavujú 
výhodnú kombináciu nielen 
z hľadiska stability úrody, ale 
aj z hľadiska výživy zvierat. pre 
ďatelinoviny je charakteristický 
vyšší obsah dusíka a niekto
rých minerálov (p, Ca, Mg a na) 
v porovnaní s trávami. nové 
vyšľachtené odrody tráv sa nao
pak vyznačujú vyšším obsahom 
vodorozpustných cukrov, ktoré 
majú dôležitú úlohu pri meta
bolizme dusíkatých látok a ich 
efektívnom využití na tvorbu 
mlieka.

Výživná hodnota

Výživná hodnota trávnych 
porastov v priebehu roka kolíše 
a závisí od floristického zloženia, 
veku porastu (etapy ontogenézy), 
manažmentu porastu (spôsob 
využívania, ošetrovania, hnojenia, 
výšky porastu), ako aj od environ
mentálnych faktorov.

pre prvé fázy vývoja je charak
teristická vysoká stráviteľnosť 
všetkých živín a nižšia koncen
trácia vlákniny. S pribúdajúcimi 
etapami ontogenézy narastá 

úroda porastu a znižuje sa kon
centrácia živín, ako aj ich strávi
teľnosť. V 1 kg sušiny fytomasy 
sa priemerné hodnoty metaboli
zovateľnej energie (ME) v rokoch 
pohybovali v rozpätí od 8,84 do 
9,33 MJ, čo atakuje spodnú hra
nicu optimálnych hodnôt potreb
ných pre výživu zvierat (tab. 2). 
Intenzívna ďatelinotrávna mie
šanka s 57 % podielom ďateliny 
lúčnej, dosiahla najvyššie hodnoty 
netto energie laktácie a netto 
energie výkrmu. Koncentrácia 
skutočne stráviteľných dusíkatých 
látok (pdI) bola vyššia, ale z hľa
diska potrieb živín mala prijateľné 
hodnoty.

na základe požiadaviek potrieb 
živín boli zistené hodnoty netto 
energie laktácie (nEl) v druhom 
sledovanom roku 2020 na poža
dovanej úrovni, prijateľné rozpä
tie je 4,3 – 6,5 MJ v 1 kg sušiny 
(tab. 3). najvyššie hodnoty sme 
zaznamenali opäť na variante 1 
(5,47 MJ.kg–1).

rovnako pri hodnotení meta
bolizovateľnej energie a netto 
energie výkrmu (nEV) boli najvyš
šie hodnoty na danom variante. 
V porovnaní rokov bola koncen
trácia nEl vyššia na jednotlivých 
variantoch v druhom sledovanom 
roku. hodnoty boli nad hranicou 
5 MJ.kg–1.

Koncentrácia skutočne stráviteľ
ných dusíkatých látok (pdI) bola 
nižšia, ale z hľadiska potrieb živín 
mala stále prijateľné hodnoty. 
Koncentrácia energie (obsah 
energie v jednotke sušiny krmiva) 
je najvýznamnejším ukazova

teľom kvality krmiva a je v pria
mom vzťahu k príjmu krmiva 
zvieratami a jeho produkčnému 
účinku. produkčný mliekový 
potenciál vyjadruje produkciu 
mlieka FCM z 1 kg sušiny krmiva 
podľa obsahu nEl a pdI. preu
kazne vyššími hodnotami poten
ciálnej produkčnej účinnosti 
porastu vyjadrenej pMp pdI sa 
v roku 2019 vyznačovala ďatelino
lucernotrávna zmes (tab. 3).

Produkčný potenciál

dva roky pestovania ďatelino
trávnych miešaniek na ornej pôde 
v teplej klimatickej oblasti uká
zalo vysoký potenciál z hľadiska 
produkcie pri intenzívnych siláž
nych zmesiach s priaznivým obsa
hom dusíkatých látok potrebných 
vo výžive hovädzieho dobytka.

nové odrody tráv, ďatelinovín 
a ich miešanky, pestované na 
orných pôdach, poskytujú krm 
s vysokým produkčným poten
ciálom. Miešanky poskytujú 
široké možnosti uplatnenia a ich 
odsúvanie na okraj záujmu je 
nepodstatný. Mnohokrát to však 
súvisí so zlými skúsenosťami 
praxe, vyplývajúcimi napríklad 
aj z nevhodného manažmentu, 
resp. slabou informovanosťou. 
To však nemôže obmedzovať ich 
postavenie v poľnohospodárskej 
sústave.

Ing. ZUZANA KOVÁČIKOVÁ, PhD. 

Ing. MIRIAM KIZEKOVÁ, PhD.

Ing. VLADMIMÍRA VARGOVÁ, PhD.

NPPC – Výskumný ústav 

trávnych porastov a horského 

poľnohospodárstva Banská Bystrica

Intenzívna ĎTM miešanka. Dočasná ĎTM miešanka. Ďatelino-lucerno-trávna miešanka.

Projekt VÚŽV potvrdil nutričnú 
kvalitu LGAN hybridov kukurice
len málo osivárskych spoločností ponúkajúcich osivá kukurice pracuje s takým presahom do 
živočíšnej výroby ako spoločnosť limagrain. Medziodborová spolupráca v poľnohospodárskej praxi 
prináša mnoho užitočného. Tak je to aj na poli šľachtenia kukurice. Genetická práca v laboratóriách 
je kontinuálny proces, jeho výsledky je potrebné neustále približovať praxi. preto je limagrain 
veľmi aktívna spoločnosť na poli populárno náučných a chovateľských súťaží, sponzoringu, ale aj 
výskumných projektov. najčerstvejším z nich je projekt Výskumného ústavu živočíšnej výroby v prahe 
Uhříněvsi.

Zadaním projektu bolo sledo
vanie a porovnanie kvalitatív
nych parametrov jednotlivých 
kukuričných hybridov. Zámerom 
pokusu bolo potvrdiť alebo 
vyvrátiť fakt, že silážne hybridy 
prémiového radu lGan majú 
geneticky podmienený poten
ciál prinášať vyššiu mliečnu 
produkciu na základe vyššej strá
viteľnosti ndF. podrobne bude 
projekt publikovať Výskumný 
ústav živočíšnej výroby samo
statne. Cieľom článku je pred
staviť samotný ekonomický 
dopad vyššej stráviteľnosti vlák
niny. Za smerodajnú bola pova
žovaná stráviteľnosti ndF za 
24 hodín. nebol určovaný teo
retický potenciál stráviteľnosti 

za 72 a viac hodín, čo v chove 
kráv, ktoré sú priemerne kŕmené 
aj doja dvakrát denne, považu
jeme za irelevantné. do projektu 
boli zaradené hybridy kukurice 
FaO 250 – 280. Výskumný ústav 
úplne samostatne a nezávisle 
riadil proces založenia porastu, 
jeho manažment, úrody, expe
rimentálne a analytické časti. 
nikto zo spoločnosti limagrain 
do projektu nevstupoval.

Pokusné siláže

rezanka pre stanovenie 
stráviteľnosti a pre vyrobenie 
pokusných siláží bola odobratá 
v troch opakovaniach z kaž
dého hybridu. následne boli 
vyrobené pokusné siláže, ktoré 
boli otvorené po 2 mesiacoch 
fermentácie. postup analýz už 
silážovaných vzoriek bol rovnaký 

testované hybridy*)
LG 31.277 
(FAO 280)

LG 31.272 
(FAO 250)

LG 31.235 
(FAO 260)

LG 31.268 
(FA0 260)

kontrola 
(FAO 280)

P

chemické zloženie

Sušina [%] 31,0c 34,4a 34,8a 31,9bc 32,7b < 0,01

Oh 95,8 95,9 95,6 96,0 96,0 n

Vláknina 18,1 17,8 19,2 19,6 19,1 n

ndF 43,5 43,1 41,2 41,7 38,3 n

adF 23,8 22,5 21,9 21,9 23,1 n

nl 9,01ab 8,50b 9,46a 8,84ab 8,75ab < 0,05

Tuk 2,61 2,65 2,51 2,47 2,45 n

Škrob 28,5 30,9 29,0 31,0 33,6 n

fermentačný proces

ph 3,93 3,88 3,95 3,84 3,87 n

KVV [mgKOh/100ml] 1611 1615 1596 1618 1581 n

k. mliečna 1,74 1,82 1,63 1,80 1,80 n

k. octová 1,16ab 1,13b 1,21ab 1,19ab 1,41a < 0,05

nh3 0,78ab 0,71b 0,70b 0,78ab 0,81a < 0,05

a, b, c – Hodnoty v riadku označené rôznymi písmenami sa štatisticky preukazne líšia (P <0,05).
*) Kontrolným hybridom je na trhu ČR komerčne úspešný konkurenčný hybrid FAO 280. LG 31.235, 
LG 31.277 a LG 31.268 sú tzv. LGAN hybridy s garantovanou vyššou stráviteľnosťou vlákniny. Hybrid 
LG 31.268 bol v čase pokusu označený registračným názvom LZM 268/45. Hybrid LG 31.272 nie je hybrid 
LGAN.

Tab. 1.: Chemické zloženie a kvalita fermentačného procesu kukuričných siláží z testovaných hybridov 
(% sušiny)
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ako pri čerstvej rezanke. Sušiny 
hotovej siláže sa pohybo
vali v rozmedzí 31,0 – 34,8 %. 
V parametroch opisujúcich kva
litu fermentačného procesu, ph, 
KVV a obsah kyseliny mliečnej, 
neboli medzi hybridmi zistené 
rozdiely. Chemické zloženie 
a kvalitu fermentačného pro
cesu siláže z testovaných kuku
ričných hybridov uvádza tab. 1.

Suché vzorky siláží boli homo
genizované na veľkosť 2 mm 
a vložené v 6 opakovaniach do 
bachora produkčných dojníc. pre 
stanovenie stráviteľnosti škrobu 
boli použité časy inkubácie 6 a 24 
hodín a pre stanovenie stráviteľ
nosti ndF boli použité časy 24 
a 48 hodín. Stráviteľnosť sušiny 
a Oh bola vypočítaná u všetkých 
spomenutých časov. Výsledky 
bachorovej stráviteľnosti škrobu 
a ndF rezanky, stanovené metó
dou in situ uvádza tab. 2.

Odbúrateľnosť kukuričného 
škrobu (amylopektínu) v siláži je 
vždy pomerne vysoká. Kapacita 
bachorovej fermentácie škrobu je 
však limitovaná. Všetky testované 
hybridy, vrátane kontroly, vyka
zovali, podľa očakávania, vysokú 
mieru stráviteľnosti škrobu. 
po 24 hodinách inkubácie bol 
škrob pri všetkých hybridoch 
strávený kompletne. parameter 

stráviteľnosti kukuričného škrobu 
je viac ovplyvnený mechanickým 
narušením zrna ako jeho typom. 
Všetky testované hybridy sú 
medzityp.

Podstata trávenia 
prežúvavcov

podstatou trávenia prežúvavcov 
a možného energetického bene
fitu je bachorová fermentácia 
zelených častí rastliny. pri vyso
kom % degradability je dojnica 
schopná prijať väčšie množstvo 
sušiny krmív a zároveň využiť 
väčšiu časť potenciálnej energie 
pre produkciu mlieka. Už od roku 
1988 je známy vzťah % strávi
teľnosti ndF a potenciálnej pro
dukcie. podľa rôznych prác je 
uvádzaný prínos na dojnicu a deň: 

+ 1 % SndF = + 180 g príjem 
sušiny = + 0,25 kg mlieka.

Ekonomický prínos 
vyššej stráviteľnosti 
NDF

pre vyjadrenie mliečneho poten
ciálu hybridov, teda priamy eko
nomický prínos, sme kalkulovali 
pokusom preukázanou stráviteľ
nosťou ndF za 24 hodín (SndF 24) 
viď tab. 2 a teda reálny prínos 
silážneho hybridu viď tab. 3. Tu je 
uvedený rozdiel stráviteľnosti ndF 
oproti kontrolnému hybridu dopl
nený o kalkuláciu + 1 % SndF = 
+ 0,25 kg mlieka na dojnicu a deň.

ak budeme kalkulovať denný 
finančný prínos za mlieko na 
dojnicu uvedený v tabuľke, 
môže priemerný podnik s cho
vom 350 kráv kŕmených silážou 
z lGan hybridu lG 31.268 utŕžiť 
92 637 eur ročne naviac!

Záver

daný projekt potvrdil, že cel
kovo z pohľadu stráviteľnosti 
ndF kukuričných siláží vykazo
vali všetky hybridy lG preukazne 
vyššie hodnoty oproti hybridu 
kontrolnému. dáta ukazujú efekt 
genetiky za zhodných východis
kových podmienok. V praxi sa 
stretávame s mnohými faktormi 
a komplikáciami, ktoré teóriu 
nenaplnia. Faktom ale zostáva 
preukazný rozdiel medzi hyb
ridmi, ich vplyvu na produkčnú 
efektivitu siláže a jej mliečny 
výrobný potenciál.

Spoločnosť limagrain je dlho
dobo jedinou spoločnosťou, 
ktorá garantuje a na dojniciach 
periodicky preukazuje nutričnú 

kvalitu silážnych hybridov. pros
tredníctvom indexu lGan Milk+ 
identifikuje mliečny potenciál 
a porovnáva výkonnosť v regis
tračných riadeniach národných 
inštitúcií. Je potrebné pripome
núť, že to nie je štandard u ďal
ších osivárskych spoločností.

V článku bola použitá Záve-
rečná správa „Sledovanie vybra-
ných kvalitatívnych parametrov 
u kukuričných hybridov LG“, 
ktorú vypracovali: Filip Jančík; 
Yvona Tyrolová; Petra Kubelková; 
Výskumný ústav živočíšnej výroby, 
v. v.; Praha Uhříněves.

Ing. MILENA MAŘÁKOVÁ 

Ing. EDUARD HANINA

Limagrain

LG 31.277 LG 31.272 LG 31.235 LZM 268/45 kontrola P

SŠ6 92,4 93,2 93,0 91,5 93,5 < 0,01

SŠ24 100 100 100 100 100 –

SndF24 55,7 51,7 55,4 56,9 47,5 < 0,01

SndF48 72,9 72,2 78,0 76,4 66,4 < 0,01

LG 31.277 LG 31.272 LG 31.235 LG 31.268

rozdiel SndF oproti kontrole (47,5 %) 8,2 % 4,2 % 7,9 % 9,4 %

kg mlieka/dojnica/deň oproti kontrole  
(rozdiel SndF x 0,25 kg)

+ 2,05 kg + 1,05 kg + 1,98 kg + 2,35 kg

finančný bonus eur/dojnica/deň  
(0,36 Eur/liter)

+ 0,738 Eur + 0,378 Eur + 0,7128 Eur + 0,846 Eur

Tab. 3: Prínos vysokej stráviteľnosti NDF v porovnaní s priemerne stráviteľným kontrolným hybridom

Tab. 2: Porovnanie výsledkov bachorovej stráviteľnosti škrobu (SŠ) a NDF (SNDF) u siláží vyrobených 
z testovaných hybridov kukurice (%) s dĺžkou inkubácie 6, 24, a 48 hodín.

Zámerom pokusu 
bolo potvrdiť alebo 
vyvrátiť fakt, že 
silážne hybridy 
prémiového 
radu LGAN 
majú geneticky 
podmienený 
potenciál prinášať 
vyššiu mliečnu 
produkciu na 
základe vyššej 
stráviteľnosti NDF. 

Význam vlákniny vo výžive dojníc
Vláknina je pre prežúvavce dôležitou zložkou krmiva, a to nielen ako zdroj energie a živín, ale aj ako 
regulačný faktor pre udržanie zdravia bachora a príjmu krmiva.

V porovnaní s inými živinami má 
vláknina oveľa dlhší retenčný čas 
v bachore kvôli pomalšej degra
dácii. Kŕmenie s vlákninou, s veľ
kým rozmerom častíc môže zvýšiť 
hmotnosť tráveniny v bachore, 
čo následne stimuluje prežúva
nie, zvyšuje pufrovaciu kapacitu 
bachora a znižuje riziko bachoro
vej acidózy. na druhej strane, prí
liš veľa vlákniny v bachore môže 
obmedziť príjem krmiva a tento 
účinok je výraznejší pri vyso
koprodukčných dojniciach.

akékoľvek zníženie príjmu 
sušiny znižuje produkciu mlieka 
a mliečnych bielkovín dojníc. Zlep
šenie príjmu a trávenia vlákniny 
u dojníc vedie k efektívnejšej 
premene tohto nestráviteľného 
potravinového zdroja na vyso
kokvalitné živočíšne produkty.

Štrukturálne polysacharidy ako 
hlavné substancie bunečných 
stien rastlín, resp. vlákninového 
komplexu predstavujú významnú 
obsahovú zložku a primárny zdroj 
energie v objemových krmivách 
prežúvavcov. I keď prítomnosť 
vlákniny v krmive je v negatívnom 
vzťahu k stráviteľnosti organic
kej hmoty, v kŕmnych dávkach je 
vláknina nenahraditeľná.

Stupeň lignifikácie celulózy 
a hemicelulóz významne vplýva 
na stráviteľnosť vlákniny. Z hemi
celulóz β glukany a arabinoxylany 
svojimi fyzikálnymi vlastnosťami 
pôsobia antinutrične, najmä pri 
monogastrických zvieratách. 
prežúvavce patria k najviac špe
cializovaným bylinožravcom, kto
rých bohatý enzymatický systém 
bachorovej mikroflóry zabezpe
čuje primárne trávenie prijatého 
krmiva.

Analýza bunečných 
stien

Vláknina nie je nutrične, che
micky ani fyzikálne uniformný 
materiál, pridáva len ďalšiu dimen

ziu zložitosti kŕmnej dávky. Z uve
dených aspektov analýza vlákniny, 
resp. bunečných stien prítomných 
v objemových krmivách je dôle
žitý krok vo výžive prežúvavcov, 
pretože kŕmne dávky často obsa
hujú veľké množstvá objemových 
krmív a frakcia vlákniny ovplyv
ňuje príjem a produkciu zvierat. 
Z rozdielov v morfológii medzi 
trávami a leguminózami (a tým 
aj v rozložení ndV – neutrálne
detergentnej vlákniny v rastline) 
vyplýva i intenzita prežúvania. 
leguminózy všeobecne majú vyš
šiu rýchlosť trávenia potenciálne 
stráviteľných ndV než trávy. 
Vlákninová frakcia krmív má 
tiež dôležitý fyzikálno chemický 
efekt. Tým, že viaže vodu, ovplyv
ňuje viskozitu obsahu tráviaceho 
traktu, má určitú ionovýmennú 
kapacitu, absorpčné vlastnosti 
a iné, ktoré môžu ovplyvniť fyzio
logické aktivity u zvierat.

Za primárny zdroj energie 
v objemových krmivách sú pova
žované štrukturálne polysacha
ridy – celulóza, hemicelulózy 
a pektín. Keďže tieto jej tri zák
ladné komponenty v kilograme 
sušiny všeobecne tvoria 40 až 
60 % (400 až 600 g), je vláknina 

významná obsahová zložka obje
mových krmív a má výrazný vplyv 
na ich výživnú hodnotu. Ovplyv
ňuje nielen energetickú hodnotu 
krmív, ale aj stráviteľnosť ostat
ných živín. I napriek negatívnemu 
vzťahu k stráviteľnosti organic
kej hmoty je prítomnosť vlákniny 
v kŕmnych dávkach nevyhnutná.

Pojem vláknina

pojem vláknina sa vo výžive 
pripisuje zlúčeninám odvodeným 
od rastlinných potravín a krmív, 
ktoré sú nestráviteľné enzýmami 
vlastnými cicavcom. podľa novšej 
definície je vláknina charakteri
zovaná ako zložitý komplex látok 
rastlinného pôvodu, ktoré sa 
od seba vzájomne líšia svojimi 
chemickými a fyzikálnymi vlast
nosťami. Väčšina z nich patrí do 
skupiny tzv. štrukturálnych poly
sacharidov (označované aj ako 
neškrobové polysacharidy – nSp), 
ktoré predstavujú skeletárnu 
hmotu bunkových stien rastlín.

bunečné steny okrem štruktu
rálnych polysacharidov (celulózy, 
hemicelulóz, pektínu) obsahujú 
lignín, čo je komplex organic
kých zlúčenín, ktorých vzájomný 
pomer závisí od druhu rastliny, 

jej orgánov, tkaniva a zrelosti. 
hlavná časť lignínu je zabudo
vaná v bunečných stenách. Jeho 
koncentrácia v bunečných stenách 
je považovaná za hlavný faktor 
ovplyvňujúci stráviteľnosť buneč
ných stien, resp. vlákninového 
komplexu. lignifikáciou celulózy 
a hemicelulóz vznikajú silné kom
plexy, ktoré sú nestráviteľné, i keď 
niektoré môžu byť v bachore roz
pustné. lignín je všeobecne pova
žovaný za prakticky nestráviteľný. 
U prežúvavcov inhibuje aj bacho
rovú fermentáciu polysacharidov 
bunečných stien a redukuje utili
záciu krmiva.

hlavnými stavebnými blokmi 
bunečných stien sú polysacharidy 
celulóza, hemicelulózy a pektín. 
Celulóza z chemického hľadiska 
predstavuje homogénnu poly
mérnu zlúčeninu, pozostávajúcu 
z glukózy. hemicelulózy však 
predstavujú chemicky hetero
génnu zmes arabinoxylanov, 
βglukanov, xyloglukanov, arabin
galaktanov a ďalších.

Z neškrobových polysacharidov 
celulóza je nerozpustná vo vode, 
hemicelulózy sú aj rozpustné, ale 
väčšina nie je. V tráviacom trakte 
mnohé z nich napučia a zvyšujú 
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viskozitu tráveniny, čím zhor
šujú účinok tráviacich enzýmov 
a obmedzujú absorpciu živín. 
hovoríme, že majú antinutričné 
účinky. Z tohto hľadiska sú najzá
važnejšie vo vode rozpustné β glu
kany a arabinoxylany.

pred viac ako sto rokmi sa uva
žovalo, že nestrávené bunečné 
frakcie sú zachytené stanovením 
obsahu vlákniny (klasickou hen
neberg – Stohmannovou metó
dou), ale následným výskumom 
sa zistilo, že týmto stanovením 
sa zachytí len asi 79 – 95 % celu
lózy, 5 – 50 % lignínu a asi 20 % 
hemicelulóz, z ktorých celulóza 
a hemicelulózy môžu byť dobre 
stráviteľné.

Bilancovanie živín

Zdokonaľovanie systémov bilan
covania živín poskytuje dôležitý 
spôsob optimalizácie živočíšnej 
produkcie. Významný pokrok 
v tejto oblasti bol urobený pre 
ošípané a hydinu. Vybilanco
vanie kŕmnych dávok pre pre
žúvavcov je zložitejšie, pretože 
každá modifikácia kŕmnej dávky 
ovplyvňuje bachorovú fermen
táciu cez mikroflóru, ktorá má 
určité požiadavky na vlákninový 
komplex a mení bilanciu amino
kyselín.

Fermentácia v bachore modifi
kuje každú kŕmnu dávku prijatú 
prežúvavcom a jej bilancovanie 
musí brať do úvahy kvalitu vlák
ninového komplexu, tiež pre 
potreby bachorových mikroorga
nizmov. Vláknina nie je nutrične, 
chemicky ani fyzikálne uniformný 
materiál, pridáva len ďalšiu 
dimenziu zložitosti kŕmnej dávky. 
Žiadny systém, ktorý nastavuje 
fixné hodnoty pre potrebu vlák
niny, nie je adekvátny, pretože 
veľkosť bachora a hladina príjmu 
a produkcie ovplyvňuje túto 
požiadavku.

Ďalší faktor ovplyvňujúci 
potrebu vlákniny je veľkosť častíc, 
ktorých hlavné funkcie sú stimu
lovať motoriku bachora a pro
dukciu slín a vytvárať normálnu 
bachorovú „zátku“, ktorá funguje 
ako filtračný systém a bráni príliš 
rýchlej pasáži tráveniny z bachora 
a strate živín. Častice spolu 
s vlákninou a neštrukturálnymi 
sacharidmi sú zahrnuté do puf
rovacieho bachorového systému.

Z uvedených aspektov je analýza 
vlákniny, resp. bunečných stien 
prítomných v objemových krmi
vách dôležitý krok vo výžive pre
žúvavcov, pretože kŕmne dávky 
často obsahujú veľké množstvá 
objemových krmív a frakcia vlák
niny ovplyvňuje príjem a produk
ciu zvierat.

Tradičné extraktívne, gravimet
rické metódy ako je stanovenie 
hrubej vlákniny, ndV a adV, 
poskytujú variabilné výsledky 
o obsahu rastlinných bunečných 
stien, ale zostávajú stále popu
lárne. Existuje veľa ďalších pre
cíznejších analytických metód 
(plynová chromatografia, spek
trometrické analýzy), ktoré nie 
sú pre finančnú a časovú nároč
nosť bežne používané. pohotové 
poskytovanie výsledkov z analýz 
vlákninového komplexu v obje
mových krmivách môže zabez
pečiť sofistikovaná metóda nIrS. 
rozšírením jej využívania by sa 
zlepšila pohotovosť formulácie 
kŕmnych dávok a živočíšna pro
dukcia.

Trávenie vlákniny

V krmivách skrmovaných hos
podárskym zvieratám predsta
vuje vláknina časť rastlinných 
bunečných stien. Cicavce nemajú 
enzýmy, ktoré hydrolyzujú β14 
väzby polysacharidov, nachá
dzajúce sa v bunečných stenách. 
Sú závislé od mikroorganizmov 

v tráviacom trakte, ktoré tieto 
polysacharidy fermentujú na 
absorbovateľné živiny.

bylinožravce sú schopné tráviť 
bunečný obsah rastlín takmer 
úplne, ale trávenie bunečných 
stien sa mení s druhom zvie
raťa. preto je veľmi užitočné 
vedieť pomer bunečného obsahu 
a bunečných stien v jednotli
vých krmivách. Monogastrické 
zvieratá ako sú potkan a človek, 
trávia rastlinné bunečné steny 
nepatrne, kone a ošípané lepšie, 
pretože majú dostatočné mikrobi
álne trávenie v slepom a hrubom 
čreve. prežúvavce trávia bunečné 
steny najlepšie, degradujú ich už 
v bachore, čiže sú to organizmy 
s trávením vlákniny v prednej časti 
tráviaceho traktu.

prežúvavce patria k najviac 
špecializovaným bylinožravcom 
vďaka pestrému mikrobiálnemu 
osídleniu bachora, ktoré svojím 
bohatým enzymatickým systé
mom zabezpečuje primárne tráve
nie prijatého krmiva. prežúvavce 
pomocou tohto symbiotického 
vzťahu môžu využiť rastlinné 
bunečné steny ako zdroj živín.

rozdiely v trávení lucerny a trávy 
medzi druhmi zvierat vyplývajú 
z rozdielov v zastúpení jednot
livých substancií vlákninového 
komplexu. leguminózy (lucerna, 
ďateliny) obsahujú väčšie množ
stvá pektínových látok ako trávy, 
ale trávy naopak, obsahujú viac 
xylanov, βglukanov, heteroxyla
nov, heteroglukanov (hemicelu
lóz). Významný vplyv má aj druh 
lignínu, druh polysacharidu, na 
ktorý je lignín naviazaný a miesto 
jeho ukladania v procese dozrie
vania rastliny.

Rozdiely 
v stráviteľnosti

Väčšina rastlinných druhov má 
vyššiu koncentráciu bunečných 

stien v stonkách ako v čepeli lis
tov a trávy obyčajne väčšiu ako 
leguminózy. Ich koncentrácia sa 
s dozrievaním rastliny zvyšuje, čo 
je veľmi významný faktor ovplyv
ňujúci stráviteľnosť sušiny. listové 
čepele lucerny a červenej ďateliny 
v čase kvitnutia obsahujú asi 25 % 
ndV a 40 – 55 % v stonkách. Trávy 
C

3 (Festuca arundinacea, Bro-
mus inermis, Dactylis glomerata) 
v rovnakom rastovom štádiu majú 
v listových čepeliach asi 50 % 
ndV a 70 % v stonkách. Trávy 
C

4 dokonca až 70 %, resp. 85 % 
ndV. Z tohto zloženia vyplýva 
aj menší rozdiel v stráviteľnosti 
medzi listami a stonkami u tráv.

V procese dozrievania sa zni
žuje stráviteľnosť stoniek rýchlej
šie ako listov, čo súvisí s vyššou 
koncentráciou ndV v stonkách. 
To ovplyvňuje aj stráviteľnosť 
celej rastliny, keďže klesá pomer 
listy : stonky. Veľmi výrazný 
pokles pomeru bol zaznamenaný 
pri lucerne, kde klesol z 1,5 v sko
rej fáze vegetácie, na 0,5 v štádiu 
neskorého kvitnutia. Z rozdie
lov v morfológii medzi trávami 
a leguminózami (a tým aj v roz
ložení ndV v rastline) vyplýva 
i intenzita prežúvania. prežúvavce 
dlhšie prežúvajú trávy ako legu
minózy a dlhšie vyzretý porast 
ako mladý. Častice trávy majú 
vláknitý tvar a pomalšie opúšťajú 
bachor ako leguminózy.

nie všetka rastlinná vláknina je 
stráviteľná, dokonca i keď zostane 
v bachore veľmi dlhý čas. V sta
rom poraste objemového krmiva 
môžu byť až 2/3 ndV v stonkách 
nestráviteľné. Koncentrácia lig
nínu je vo veľmi úzkom vzťahu 
s podielom nestrávenej sušiny 
a organickej hmoty. My sme zis
tili vysoko významnú regresiu 
závislosti medzi degradovateľnos
ťou organickej hmoty v bachore 
a obsahom lignínu v lucerne (rs 
= –0,9256).

leguminózy všeobecne 
majú vyššiu rýchlosť trávenia 
potenciálne stráviteľných ndV než 
trávy, ale trávy majú väčší podiel 
ndV, ktoré sú potenciálne strá
viteľné. Uvádza sa, že trávy majú 
686 g potenciálne stráviteľných 
ndV na kg ndV a leguminózy 

Rozdiely v priemernom chemickom zložení trávy pri použití dvoch rôznych metód stanovenia (klasická 
Henneberg-Stohmanova, vers. Van Soestova metóda) len 512 g. rýchlosť trávenia mla

dého porastu trávy v porovnaní so 
starým porastom je 0,14·h–1, resp. 
0,05·h–1 a u leguminóz 0,16 h–1, 
resp. 0,07·h–1. listy majú kratšiu 
bachorovú retenčnú dobu ako 
stonky, spôsobenú rýchlejším 
trávením vlákniny a aj rýchlej
šiu pasáž nestráveného podielu 
z bachora. nameraný retenčný čas 
pre listy bol 25 h a pre stonky 33 
h. rozdiely v rýchlosti trávenia, 
resp. degradácie medzi listami 
a stonkami sme zistili na lucerne 
v rôznych vegetačných štádiách.

V závislosti od vegetačného štá
dia, prežúvavce strávia 40 – 50 % 
ndV z leguminóz a 60 – 70 % 
z tráv C

3. podiel stráviteľnej ener
gie získanej z ndV pre legumi
nózy je 20 – 40 % (60 – 80 % 
z bunečného obsahu) a pre trávy 
50 – 80 % (20 – 50 % z buneč
ného obsahu).

Vlákninová frakcia

Vlákninová frakcia krmív má 
tiež dôležitý fyzikálno chemický 
efekt. Tým, že viaže vodu, ovplyv
ňuje viskozitu obsahu tráviaceho 
traktu, má určitú ionovýmennú 
kapacitu, absorpčné vlastnosti 
a iné, ktoré môžu ovplyvniť fyzio
logické aktivity u zvierat.

Ionovýmenné vlastnosti vlákni
nových zložiek významne ovplyv
ňujú uvoľňovanie minerálnych 
prvkov v bachore, čo výrazne 
môže vplývať i na ich využiteľ
nosť, a tým aj dostatočné pokry
tie ich potreby u zvierat. Zistili 
sme, že uvoľňovanie Ca, Mg a Zn 
je významne ovplyvnené koncen
tráciou bunečných stien v obje
mových krmivách.

Vláknina je jedna z veľmi dôle
žitých živín vo výžive dojníc, 
pretože jej úloha je v zachovaní 

funkcie bachora a zdravia kráv. 
Je viac spôsobov odhadu hladiny 
vlákniny v kŕmnych dávkach (Kd) 
dojníc. Chemické analýzy ako sta
novenie adV (acidodetergentná 
vláknina) a ndV, sú dva spôsoby 
merania vlákniny, ktoré lepšie 
charakterizujú zloženie ako sta
novenie klasickej hrubej vlákniny. 
adV a ndV sú dnes už bežne 
analyzované v laboratóriách. 
normy odporúčajú pre dojnice 
minimálne 19 % adV v sušine 
Kd. Kŕmne dávky založené na 
trávnych, ako i kukuričných silá
žach môžu mať nižšiu optimálnu 
hladinu adV než leguminózy, 
pretože adV hodnota pre trávy 
obsahuje väčšie množstvo neroz
pustnej vlákniny ako pre legu
minózy.

ndV je hodnota celkovej neroz
pustnej vlákniny obsahujúcej 
celulózu, hemicelulózy a lignín, 
čo je lepší indikátor celkovej vlák
niny ako adV. normy odporú
čajú v Kd 30 % ndV, minimálne 
21 % ndV s tým, že jej zdrojom 
je objemové krmivo. ndV môže 
byť nastavené na rozsah od 25 do 
35 % v závislosti od niekoľkých 
faktorov: veľkosť rezanky obje
mového krmiva, frekvencie kŕme
nia jadrovým krmivom, prídavku 
tuku, variability obsahu ndV 
v sušine, stráviteľnosti vlákniny 
a škrobu. pri hladine ndV 25 % by 
mala Kd obsahovať väčšie častice, 
škrob pomalšie degradovateľný 
v bachore a vyrovnanú kvalitu 
objemového krmiva. hodnoty 
analyzovaných ndV a adV obje
mových krmív budú rovnaké bez 
ohľadu, či krmivo bolo hydroter
micky ošetrené, jemne pomleté 
alebo rezané pre siláž. Sú však roz
diely ako tieto krmivá ovplyvňujú 
funkciu bachora a jemná rezanka 

redukuje schopnosť krmiva sti
mulovať prežúvanie a tvorbu slín. 
Chemické meranie samotné preto 
nie je dostatočné pre meranie 
kvality vlákniny. preto sa zavádza 
pojem efektívna vláknina alebo 
fyzikálne efektívna vláknina.

Stanovenie korektnej hladiny 
vlákniny pre hovädzí dobytok nie 
je ľahká úloha, ak nie je jediná 
ideálna hladina pre všetky situá
cie kŕmenia. Cieľom všetkých cho
vateľov by malo byť poskytnutie 
dostatočnej dávky vlákniny, aby sa 
zachovalo správne bachorové ph, 
funkcia bachora a zdravie kráv.

Polysacharidy 
v krmivách

ako sme spomenuli vyššie, 
súčasťou neškrobových polysa
charidov sú hemicelulózy, ktoré sú 
zmesou polysacharidov zložených 
z pentóz a hexóz a niektoré z nich 
môžu mať antinutričný charakter, 
prejavujúci sa pri monogastric
kých zvieratách a hydine. Sú to 
najmä arabinoxylany a β glukany. 
Ich zloženie a zastúpenie v krmi
vách je rôzne, čo vedie k odlišným 
fyzikálnym vlastnostiam, najmä 
rôznej rozpustnosti a schop

nosti viazať vodu. nežiaduca je 
tvorba viskóznych roztokov, túto 
schopnosť majú polysacharidy 
rozpustné vo vode. nerozpustné 
polysacharidy, sú to hlavne 
xylany, naopak viažu vodu a vis
kozita je nízka.

Z výživárskeho hľadiska je výskyt 
týchto polysacharidov dôležitý 
v obilninách, repke a semenách 
strukovín. pre jačmeň, ovos a nie
ktoré odrody pšenice je charak
teristický výskyt β glukanov a pre 
tritikale, raž a pšenicu zvýšený 
obsah arabinoxylanov. repka 
obsahuje arabany, arabanoxylany, 
xylany a ďalšie. prítomnosť týchto 
nSp znižuje príjem krmív, strávi
teľnosť bielkovín a ostatných živín 
a využiteľnosť živín, čím dochádza 
k zhoršeniu úžitkovosti, najmä pri 
hydine; pri mladých prasiatkach sa 
negatívny vplyv prejavuje menej.

V článku prezentované poznatky 
sú len malou časťou z problema
tiky týkajúcej sa vlákniny a jej výz
namu vo výžive hospodárskych 
zvierat, najmä však prežúvavcov 
a hlavne dojníc. Obsah a kvalita 
vlákniny významne ovplyvňuje 
nielen zdravie dojníc, ale aj ich 
produkciu a kvalitu mlieka.

„Táto práca bola podporovaná 
Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe Zmluvy 
č. APVV-15-0477“ a Zmluvy 
č. SK -SRB-18-0018“.
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NPPC – Výskumný ústav živočíšnej 

výroby Nitra, Odbor výživy

druh
lucerna tráva

celulóza hemicelulózy celulóza hemicelulózy

ovca 50 47 67 71

ošípaná 40 43 39 47

parame-
ter

listy stonky

odber odber

i. ii. iii. i. ii. iii.

a (%)
b (%)

c (%.h–1)
a+b
Edg

37,6
51,5
0,172
89,1
75,8

32,2
56,7
0,161
88,9
73,5

23,6
64,5
0,207
88,1
73,6

19,9
41,9
0,099
61,8
46,0

29,9
27,1
0,061
57,0
43,5

29,5
27,6
0,048
57,1
41,7

krmivo
NSP hlavné zložky NSP

celkové rozpustné nerozpustné β -glukany arabinoxylany celulóza

pšenica 11,4 2,4 9,0 0,5 6,1 2,0

raž 13,2 4,6 8,6 1,2 8,9 1,5

jačmeň 16,7 4,5 12,2 7,6 3,3 3,9

ovos – – – 3,2 – –

tritikale – – – 0,7 7,0 –

repkový šrot 28,0 8,0 20,0 – – –

sójový šrot 30,3 13,9 16,4 – – –

hrach 34,7 2,5 32,2 – – –

Stráviteľnosť (%) celulózy a hemicelulózy jednotlivými druhmi 
cicavcov

Efektívna degradovateľnosť a parametre degradovateľnosti 
organickej hmoty listov a stoniek lucerny siatej

Obsah NSP (% sušiny) v niektorých semenách využívaných ako krmivo
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De Heus – výživa zvierat je 
základom nášho podnikania
V súvislosti s rastom svetovej populácie a s rastom životnej úrovne bude rásť aj význam 
poľnohospodárstva a produkcie potravín. Zastávame názor, že pre rast svetovej životnej úrovne je 
zásadná dostupnosť kvalitných potravín, ktoré sú cenovo primerané a ich výroba je ekonomicky 
a ekologicky udržateľná.

Úspech nie je náhoda, je to 
cieľavedomá činnosť podporená 
znalosťami a praktickými skú
senosťami overenými v praxi. 
Sila našej spoločnosti je v kva
lite, kvalite našich krmív vyrába
ných podľa najprísnejších noriem 
a najnovších poznatkov vedy 
a výskumu vo výžive zvierat.

TMR Balance a Rucor 
– Bielkovinové 
a polo ‑bielkovinové 
koncentráty firmy 
De Heus

Tieto koncentráty sú unikátnym 
konceptom spoločnosti de heus 
vyvinutým pre českých a sloven
ských farmárov, ktorí pracujú 
v systéme TMr miešaniek a chcú 
dosiahnuť menšiu pracovnú 
náročnosť a väčší zisk.

Tieto produkty sú melasované, 
granulované bielkovinové kon
centráty, ktoré obsahujú širokú 

škálu bielkovinových vstupov 
zabezpečujúcich pestrosť výživy 
pre bachorovú mikroflóru.

V prípade TMr balance – táto 
rada bielkovinových koncentrátov 
obsahujú aj premixy minerálnych 

látok a vitamínov na úplné krytie 
potrieb hospodárskych zvierat. 
neobsahuje obilie.

V prípade rucoru – tento bielkovi
nový koncentrát obsahuje len časť 
premixov. potrebu minerálnych 
látok a vitamínov u dojníc kryje len 
čiastočne. neobsahuje obilie.

Prečo použiť 
bielkovinové 
koncentráty od 
spoločnosti De Heus

Tento jedinečný systém je zalo
žený špeciálne pre potreby našich 
farmárov, s cieľom zabezpečiť čo 
najefektívnejšie využitie lokál
nych podmienok individuálnych 
fariem a premeniť ich na profit.

pri tomto systéme kŕmenia sa do 
kŕmneho voza pri príprave TMr 
miešanky používa vlastné obilie, 
bielkovinový koncentrát, v ktorom 
sú obsiahnuté potrebné mine

rálne látky a vitamíny, objemové 
krmoviny daného podniku (kuku
ričná siláž, senáž, rezky, slama, 
seno, atď.), poprípade bypass tuk 
a iné odpadové produkty z potra
vinárskeho priemyslu.

Svojou jednoduchosťou sa tento 
systém veľmi podobá na systém 
kŕmenia s použitím kompletných 
kŕmnych zmesí. rozdiel je len 
v tom, že tu je viac komponentov, 
ktoré sú tvorené použitým vlast
ným obilím (pšenica, kukurica, 
CCM, raž, atď).

Z pohľadu jednoduchosti, pra
covnej náročnosti a kontroly je 
pre farmára tento systém oveľa 
výhodnejší ako keď sa TMr mie
šanka skladá z množstva rôznych 
komponentov.

bielkovinové koncentráty 
ponúkame v štandardnom GMO 
režime ako aj v nOn GMO režime.

Výhody používania de heus 
bielkovinových koncentrátov by 
som zhrnul do štyroch základných 
skupín:

1. Zisk a náklady
• Maximálne využitie potenciálu 

výroby vlastného obilia a skla
dovacích priestorov.

• Konkurencieschopná cena 
našich bielkovinových koncen
trátov.

• Menej finančnej hotovosti ulo
žených v skladových zásobách 
v podobe jednotlivých kompo
nentov Kd.

• Kratší čas na prípravu TMr mie
šanky – dlhšia životnosť voza 
– menšie opotrebenie.

• Kratší čas na prípravu TMr 
miešanky – nižšie náklady na 
pohonné hmoty.

• Menšie riziko krádeží – sleduje 
sa menej komponentov.

• Väčší zisk – väčšia efektivita 
pracovných činností (ekono
mické oddelenie, skladové hos
podárstvo, atď.).

2. Práca a efektivita
• Veľa komponentov z TMr mie

šanky v jednom produkte – 
zvyšuje efektivitu práce.

• Menšia prácnosť s menším 
množstvom komponentov – 
menej možností na omyl.

• nie je potreba nakupovať veľké 
množstvo ďalších surovín – viac 
času na inú prácu.

• Efektívna kontrola skladov 
a menšia potreba skladových 
priestorov.

• Kratší čas na prípravu TMr mie
šanky dáva viac času zamest
nancom na plnenie iných 
pracovných povinností.

• Zootechnik má viac času na 
prácu s ľuďmi a zvieratami.

3. Kvalita a bezpečnosť
• na výrobu bielkovinových kon

centrátov sa používajú kontro
lované a rozborované vstupné 
suroviny, za ktoré nesieme plnú 
zodpovednosť certifikátom 
kvality pri výrobe každej šarže

• Mikroorganizmy sú kompletne 
zničené pri procese výroby – 
zdravotná bezpečnosť krmiva.

• Stála a certifikovaná kvalita 
výrobkov.

• Žiadne predávkovanie alebo 
poddávkovanie drahých alebo 
nebezpečných komponentov.

• Všetky naše výrobky sú v plne 
kontrolovanom procese výroby 
v najmodernejších závodoch.

4. Výživa a kŕmenie
• na základe použitých lokál

nych objemových krmív sa 
vybilancujú ostatné potrebné 
živiny v spolupráci s naším 
odborným zamestnancom 
podľa najnovších poznatkov 
vedy a výskumu, poradenstvo 
v oblasti výživy zvierat posky
tujeme našim zákazníkom 
zdarma.

• použitie našich koncentrátov 
prispieva k stabilnému a pes
trému mikrobiálnemu životu 
bachorových mikroorganizmov 
– dojnice milujú stabilitu kŕme
nia.

• Granulácia krmiva – zabezpe
čuje rovnomernejšie zamie
šanie komponentov v TMr 
miešanke s menšou možnosťou 
separácie.

• rovnomerná miešanka TMr 
zabezpečuje vyrovnanú kŕmnu 
dávku na žľabe a v každom 
súste.

• bielkovinové koncentráty TMr 
balance zabezpečujú vysokú 

hladinu minerálnych látok 
a vitamínov.

• Minimalizovanie chýb ľudského 
faktora – kŕmiči sa striedajú, 
nie vždy sa im chce všetko 
dodržiavať.

Záverom by som už len dodal, že 
použitie koncentrátov od spoloč
nosti de heus má vysoký poten
ciál progresu výroby na vašich 
farmách.

De Heus – Sortiment 
pre hovädzí dobytok

naša spoločnosť okrem vyš
šie uvádzaných bielkovinových 
a polobielkovinových koncentrá
tov ponúka chovateľom hovä
dzieho dobytka aj štartéry pre 
teľatá, kompletné kŕmne zmesi, 
minerálno vitamínové premixy, 
mliečne kŕmne zmesi, špeciálne 
kŕmne zmesi, možnosť mediká
cie kŕmnych zmesí na základe 
veterinárneho predpisu. ponú
kame aj trávne, ďatelinotrávne 
osivo besterGrass a osivo lucerny 
siatej.

ponúkame aj kompletné 
odborné poradenstvo pri zosta
vovaní kŕmnych dávok, rozbory 
objemových krmív vo vlastnom 
laboratóriu, odborné konzultá
cie, riešenie zdravotného stavu, 
pomoc s manažmentom stáda, 
poradenstvo pri výrobe objemo
vých krmív, výkup obilia.

Ing. PAVOL MARTINOVIČ

De Heus, s. r. o.

Lorem ipsum dolor sit amet
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ovplyvnená aj zložením krmiva 
a jeho stráviteľnosťou. príjem 
a zloženie krmiva súvisí s veľkos
ťou zvierat, aktivitou, rýchlosťou 
rastu a produkciou.

Emisný faktor enterického 
metánu pri dobytku a ovciach 
bol vypočítaný z potreby hrubej 
energie, ktorá sa stanovila z netto 

energie na záchov, pohyb, pro
dukciu (dojivosť a prírastok) a gra
viditu, pri ovciach aj na produkciu 
vlny. pri kozách a monogastric
kých hospodárskych zvieratách 
sa pre výpočet využil jednotný 
emisný faktor stanovený v meto
dike pre stanovovanie emisií (2006 
IpCC Guidelines for national Gre

enhouse Gas Inventories, Chapter 
10: Emissions from livestock and 
Manure Management). pri hydine 
sa enterická emisia pre nedosta
točné vstupné dáta nepočíta.

V tab. 6 sú uvedené emisné 
faktory a enterická emisia hospo
dárskych zvierat v roku 2019 na 
Slovensku. Celková enterická emi
sia zo živočíšnej výroby v roku 2019 
bola na Slovensku 36 605,45 ton, 
z toho hovädzí dobytok produ
koval 33 150,35 ton, čo je 90,6 %.

Emisie metánu z hnoja

Metán sa tvorí aj v hnoji pri 
jeho skladovaní v anaeróbnych 
podmienkach. Závisí od spôsobu 
skladovania a podmienok pre 
tvorbu metánu, ale aj od teploty 

prostredia. Čím vyššia je teplota 
prostredia, tým vyššia je tvorba 
emisií metánu.

najvyššia emisia vzniká počas 
skladovania v odkrytých lagúnach, 
menšia z odkrytých skladovacích 
nádrží na hnojovicu a hlbokej 
podstielky. Menšie emisie metánu 
sú z hnojísk maštaľného hnoja 
a najvyššie sú z exkrementov na 
pastve.

Z prieskumu, ktorý sme robili 
vo Výskumnom ústave živočíšnej 
výroby vyplynulo, že na Sloven
sku sa 69 % mliekového dobytka 
chová s produkciou maštaľného 
hnoja, 19 % s produkciou hno
jovice a 12 % exkrementov sú 
produkované na pastve. pri oší
paných sme odhadli, že 80 % 

Emisie z chovu hospodárskych 
zvierat na Slovensku v roku 2019
Emisie zo živočíšnej výroby tvorí amoniak (nh3), ktorý spôsobuje kyslé dažde a skleníkové plyny ako 
sú oxid uhličitý (CO2), metán (Ch4) a oxid dusný (n2O). pri emisiách sa najväčšia pozornosť venuje 
amoniaku, ako hlavnému znečisťovateľovi ovzdušia zo živočíšnej výroby.

Zo skleníkových plynov emito
vaných zo živočíšnej výroby je 
najzávažnejší metán. Vzniká pri 
trávení krmiva pri prežúvavcoch 
a pri anaeróbnom skladovaní 
hnoja. Oxid dusný je produktom 
oxidácie amoniaku v hnoji.

poľnohospodárstvo produkuje 
viac ako 90 % emisií amoniaku, 
najmä z chovu hospodárskych 
zvierat a pestovania plodín. Sek
tor poľnohospodárstva sa podieľa 
na celkových emisiách skleníko
vých plynov približne 6 %. na 
emisiách metánu z poľnohos
podárstva sa živočíšna výroba 
podieľa 46,4 %, väčšinu z toho 
tvorí enterická emisia (78,2 %).

Emisie z chovov zvierat je veľmi 
náročné stanovovať meraním, 
z tohto dôvodu sa emisie stano
vujú matematicky. Emisia z chovu 
je daná emisným faktorom (EF), 
vyjadrený množstvom produko
vaného plynu v kg za rok jedným 
zvieraťom. na základe emisných 
faktorov a počtu zvierat sa stano
vuje emisia daného plynu z chovu.

Stavy zvierat

Jedným z najdôležitejších vstup
ných údajov pre stanovovanie 
emisií z chovov hospodárskych 
zvierat je ich stav. Stavy hospo
dárskych zvierat na Slovensku 

boli prevzaté z databázy údajov 
Štatistického úradu Slovenskej 
republiky (ŠÚ Sr, 2020). V roku 
2019 sa chovalo na Slovensku 
432 235 ks hovädzieho dobytka 
(tab. 1), 589 228 ks ošípaných 
(tab. 2), 320 555 ks oviec (tab. 3), 
13 131 941 ks hydiny (tab. 4) 
a 6 960 ks koní (tab. 5).

Emisný faktor pre jednotlivé 
zvieratá sa stanovuje na základe 
ich živej hmotnosti a úžitkovosti. 
pre stanovenie výšky úžitkovosti 
a hmotnosti jednotlivých druhov 
hospodárskych zvierat sme vyu
žili výsledky ŠÚ Sr a plemenár
skych služieb Sr (pS Sr, š. p.). 
V roku 2019 bola priemerná doji

vosť 7 372,7 kg na dojnicu, prie
merný denný prírastok v chove 
teliat 679 g a priemerný príras
tok vo výkrme 763 g. pri dojčia
cich kravách mäsového dobytka 
bol priemerný denný prírastok 
teliat 953 g. V chove ošípaných 
bol priemerný denný prírastok vo 
výkrme 633 g a prasnice odchovali 
28,3 odstavčiat za rok. V chove 
oviec bola v roku 2019 dosiahnutá 
produkcia mlieka 105,9 l mlieka.

Enterický metán

Metán (Ch4) sa tvorí v tráviacom 
trakte bylinožravcov ako vedľajší 
produkt enterickej fermentácie, 
pri ktorej sa sacharidy činnosťou 

mikroorganizmov štiepia na jed
noduché molekuly, ktoré môžu 
byť vstrebávané. Množstvo uvoľ
neného metánu závisí od typu 
tráviaceho traktu, veku a hmot
nosti zvieraťa a kvality a množ
stva spotrebovaného krmiva.

polygastrické živočíchy majú 
schopnosť v zložitom žalúdku trá
viť celulózu, pri ktorej je vysoká 
produkcia metánu; v tráviacom 
trakte monogastrických zvie
rat prebieha oveľa menej fer
mentácie produkujúcej metán. 
Všeobecne platí, že čím je vyšší 
príjem objemového krmiva – 
seno, siláž, tým je vyššia emisia 
metánu. produkcia metánu je 

Lorem ipsum dolor sit amet

hovädzí dobytok spolu 432 253

hovädzí dobytok 
do 8. mes. veku  

býčky 28 593

 jalovičky 42 279

hovädzí dobytok 
od 8. mes. do 1 

roka veku  

vo výkrme
býčky 14 540

jalovičky 4 609

chovné
býčky 3 592

jalovičky 28 642

hovädzí dobytok 
nad 1 rok do 2 

rokov

vo výkrme
býky 22 368

jalovice 4 492

býky plemenné 303

 voly 401

chovné jalovice
pripustené 26 297

nepripustené 29 457

hovädzí dobytok 
nad 2 roky veku

vo výkrme
býky 3 109

jalovice 2 563

býky plemenné 1 435

voly 96

chovné jalovice
pripustené 19 552

nepripustené 8 074

kravy

dojné
pripustené 87 802

nepripustené 38 046

ostatné
pripustené 47 852

nepripudené 18 151

ošípané spolu 589 228

prasnice
pripustené 24 638

nepripustené 13 075

prasničky chovné nad 50 kg 
pripustené 6 711

nepripustené 9 440

kance a kančeky nad 50 kg chovné 736

prasiatka do 20 kg  202 328

ošípané od 21 kg do 50 kg
vo výkrme 119 642

ostatné 10 887

ošípané vo výkrme od 50 kg

od 50 kg do 80 kg 85 701

od 80kg do 110 kg 90 414

nad 110 kg 25 656

ovce a barany spolu 320 555

bahnice
dojné 136 418

ostatné 83 342

pripustené jahnice
dojné 27 039

ostatné 13 076

ostatné barany, škopce a ovce 60 680

kozy a capy spolu 35 594

kozy (matky)  26 375

pripustené kozičky 6 357

ostatné kozy a capy 2 862

hydina spolu 13 131 941

kurčatá 
na chov 1 037 648

 na výkrm 6 110 687

sliepky (nosnice) 5 537 200

kohúty 167 492

sliepky, kohúty a kurčatá spolu 12 853 027

husi, gunáre a húsatá 24 265

kačice, káčery a káčatá 130 078

morky, moriaky a morčatá 124 571

kone spolu 6 960

žriebätá do 3 rokov
do 1 roka 485

nad 1 rok 1 280

kone nad 3 roky

žrebce 1 357

kobyly 2 252

valachy 1 586

druh zvierat/kategória t/rok

hovädzí dobytok 35 827,62

ošípané 2468,35

ovce 3253,52

kozy 182,61

kone 136,15

hydina 6001,73

Slovensko 47 869,98

Tab. 1: Stav hovädzieho dobytka na Slovensku v roku 2019

Tab. 2: Stav ošípaných na Slovensku v roku 2019

Graf 1: Emisie metánu z chovu hospodárskych zvierat na Slovensku 
v roku 2019

Graf 1: Emisie amoniaku z chovu hospodárskych zvierat na 
Slovensku v roku 2019

Graf 1: Emisie oxidu dusného z chovu hospodárskych zvierat 
na Slovensku v roku 2019

Tab. 3: Stav oviec a kôz na Slovensku v roku 2019

Tab. 4: Stav hydiny na Slovensku v roku 2019

Tab. 5: Stav koní na Slovensku v roku 2019

Tab. 8: Emisia metánu od hospodárskych zvierat na Slovensku 
v roku 2019
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druh zvieraťa/kategória

emisný 
faktor 
kg/ks/

rok

emisia za 
rok ton

mliekový 
hovädzí doby

tok

kravy 123,81 14 953,38

teľatá do 6 mesiacov 28,43 1 375,03

jalovice nepripustené 52,57 2 247,86

jalovice pripustené 72,64 2 261,33

výkrm býkov 52,41 1 922,07

výkrm volov 48,46 16,52

plemenné býky 65,62 116,61

spolu 22 892,80

mäsový 
hovädzí doby

tok

kravy 89,08 5879,5

teľatá do 8 mesiacov 19,95 449,09

jalovice nepripustené 61,78 1 446,36

jalovice pripustené 89,53 1 317,67

výkrm býkov 60,11 902,06

výkrm volov 57,9 9,03

plemenné býky 71,44 253,84

spolu 10 257,55

hovädzí dobytok celkom 33 150,35

ošípané 
chovné

prasnice 

1,5

56,16

prasničky nepripustené 14,16

prasničky pripustené 10,07

kance nad 50 kg všetci 1,10

do 20 kg chovné 16,33

od 21  50 kg chovné 16,33

spolu 114,15

ošípané 
výkrm

do 20 kg výkrm 

1,5

287,16

od 21  50 kg výkrm 179,46

od 50  80 kg výkrm 128,55

od 80  110 kg výkrm 135,62

110 kg výkrm 38,48

spolu 769,28

ošípané celkom 883,43

mliekové ovce

bahnice 10,39 1 416,83

jahničky a nepripustené jarky 5,52 204,54

pripustené jarky 11,17 301,98

barani 9,68 39,57

spolu 1 962,92

mäsové ovce

bahnice 10,50 874,73

jahničky a nepripustené jarky 7,00 119,97

pripustené jarky 12,97 168,91

barani 10,50 25,30

spolu 1 188,91

ovce celkom 3 151,83

kozy

kozy matky

5,00

131,88

pripustené kozičky 31,79

ostatné kozy a capy 14,31

kozy celkom 177,98

kone

žriebätá do 1 roka

18,00

8,73

žriebätá 1  3 roky 23,04

žrebce nad 3 roky 24,43

kobyly nad 3 roky 40,54

valachy nad 3 roky 28,55

kone celkom 125,29

enterická emisia od hz na slovensku v roku 2019 36 605,45

druh zvierat/kategória

emisný 
faktor 
kg/ks/

rok

emisia za rok 
ton

mliekový hovädzí 
dobytok

kravy 16,31 2 052,83

teľatá do 6 mesiacov 0,67 32,34

jalovice nepripustené 1,79 76,74

jalovice pripustené 2,47 76,8

výkrm býkov 2,67 98,06

výkrm volov 1,68 0,57

plemenné býky 2,38 4,23

spolu 2 341,57

mäsový hovädzí 
dobytok

kravy 2,61 172,16

teľatá do 8 mesiacov 0,39 8,83

jalovice nepripustené 1,77 41,52

jalovice pripustené 2,64 38,91

výkrm býkov 4,39 65,88

výkrm volov 2,1 0,33

plemenné býky 2,27 8,07

spolu 335,70

hovädzí dobytok celkom 2 677,27

ošípané chovné

prasnice 6,76 254,99

prasničky nepripustené 5,53 52,2

prasničky pripustené 4,55 30,55

kance nad 50 kg všetci 4,38 3,22

do 20 kg chovné 0,99 10,14

od 21  50 kg chovné 1,75 19,05

spolu 370,15

ošípané výkrm

do 20 kg výkrm 1,19 227,26

od 21  50 kg výkrm 2,15 256,81

od 50  80 kg výkrm 3,11 266,27

od 80  110 kg výkrm 3,93 354,97

110 kg výkrm 4,27 109,47

spolu 1214,78

ošípané celkom 1 584,88

mliekové ovce

bahnice 0,33 44,87

jahničky, neprip. jarky 0,22 8,15

pripustené jarky 0,36 9,61

barani 0,38 1,54

spolu 64,17

mäsové ovce

bahnice 0,32 26,59

jahničky, neprip. jarky 0,28 4,83

pripustené jarky 0,39 5,13

barani 0,4 0,97

spolu 37,52

ovce celkom 101,69

kozy

kozy matky

0,13

3,43

pripustené kozičky 0,83

ostatné kozy a capy 0,37

kozy celkom 4,63

kone

žriebätá do 1 roka

1,56

0,76

žriebätá 1  3 roky 2

žrebce nad 3 roky 2,12

kobyly nad 3 roky 3,51

valachy nad 3 roky 2,47

kone celkom 10,86

hydina

nosnice, kohúty 1,02 5844,46

brojlery (sliepky) 0,02 142,97

morky 0,09 11,21

kačice 0,02 2,6

husi 0,02 0,49

hydina celkom 6 001,73

Emisia metánu z hnoja od hZ na Slovensku v roku 2019 10 381,11

druh zvieraťa/kategória

pro-
dukcia 
N kg/
ks/rok

emisný 
faktor 
kg/ks/

rok

emisia za 
rok ton

mliekový 
hovädzí 
dobytok

kravy 94,36 39,09 4 919,62

teľatá do 6 mesiacov 17,85 9,35 451,96

jalovice nepripustené 36,45 16,96 725,33

jalovice pripustené 46,89 22,10 688,06

výkrm býkov 34,61 18,09 663,34

výkrm volov 35,02 16,30 5,56

plemenné býky 96,36 50,45 89,65

spolu 7 543,53

mäsový 
hovädzí 
dobytok

kravy 60,02 15,44 1 019,27

teľatá do 8 mesiacov 19,39 2,33 52,51

jalovice nepripustené 43,64 11,23 262,87

jalovice pripustené 59,5 15,31 225,29

výkrm býkov 44,96 22,97 344,74

výkrm volov 44,96 22,39 3,49

plemenné býky 96,36 39,01 138,59

spolu 2 046,76

hovädzí dobytok celkom 9 590,29

ošípané 
chovné

prasnice 30,66 13,43 506,44

prasničky nepripustené 13,03 6,4 60,41

prasničky pripustené 21,46 10,54 70,73

kance nad 50 kg chovné 22,23 10,92 8,03

do 20 kg chovné 1,62 0,8 8,69

od 21  50 kg chovné 12,1 2,64 29,1

spolu 683,4

ošípané 
výkrm

do 20 kg výkrm 1,97 0,97 185,51

od 21  50 kg výkrm 6,61 3,25 388,27

od 50  80 kg výkrm 12,1 5,94 509,24

od 80  110 kg výkrm 17,68 8,68 785,2

110 kg výkrm 20,48 10,06 259,77

spolu 2 127,99

ošípané celkom 2811,39

mliekové 
ovce

bahnice 18,62 4,78 651,88

jahničky, neprip. jarky 10,08 2,59 95,91

pripustené jarky 17,06 4,38 118,44

barani 24,82 9,79 39,99

spolu 906,22

mäsové ovce

bahnice 21,72 5,17 430,76

jahničky,neprip. jarky 14,74 3,51 60,09

pripustené jarky 20,17 4,8 62,76

barani 27,92 13,17 31,74

spolu 585,35

ovce celkom 1 491,57

kozy

kozy matky 15,50 3,98 141,63

pripustené kozičky 25,7 6,60 173,98

ostatné kozy a capy 22,19 5,7 36,21

kozy celkom 351,8

kone

žriebätá do 1 roka 17,32 8,00 3,88

žriebätá 1  3 roky 39,86 18,40 23,56

žrebce nad 3 roky 52,2 24,1 32,70

kobyly nad 3 roky 47,45 21,91 49,34

valachy nad 3 roky 66,43 30,67 48,64

kone celkom 158,12

hydina

nosnice, kohúty 0,7 0,41 2 358,31

brojlery (sliepky) 0,41 0,23 1 635,25

morky 0,89 0,48 59,7

kačice 0,46 0,24 30,94

husi 0,62 0,35 8,46

hydina celkom 4 092,66

emisia amoniaku od hz na slovensku v roku 2019 18 495,84

kraj/kategória
emisný 

faktor kg/
ks/rok

Emisia 
za rok 

ton

mliekový hovädzí 
dobytok

kravy 0,86 108,1

teľatá do 6 mesiacov 0,14 6,78

jalovice nepripustené 0,39 16,87

jalovice pripustené 0,60 18,58

výkrm býkov 0,47 17,22

výkrm volov 0,40 0,14

plemenné býky 1,23 2,19

spolu 169,89

mäsový hovädzí 
dobytok

kravy 1,25 82,3

teľatá do 8 mesiacov 0,44 9,84

jalovice nepripustené 0,91 21,22

jalovice pripustené 1,24 18,19

výkrm býkov 0,36 5,34

výkrm volov 0,33 0,05

plemenné býky 1,32 4,68

spolu 141,62

hovädzí dobytok 
celkom

311,51

ošípané chovné

prasnice 0,24 9,09

prasničky nepripustené 0,1 0,97

prasničky pripustené 1,16 1,13

kance nad 50 kg všetci 0,17 0,13

do 20 kg chovné 0,01 0,14

od 21  50 kg chovné 0,1 0,47

spolu 11,93 11,93

ošípané výkrm

do 20 kg výkrm 0,02 3,12

od 21  50 kg výkrm 0,05 6,52

od 50  80 kg výkrm 0,1 8,55

od 80  110 kg výkrm 0,14 13,19

110 kg výkrm 0,17 4,33

spolu 35,71 35,71

ošípané celkom 47,64

mliekové ovce

bahnice 0,37 50,13

jahničky, neprip. jarky 0,2 7,36

pripustené jarky 0,34 9,11

barani 0,29 38,66

spolu 105,26

mäsové ovce

bahnice 0,45 37,6

jahničky, neprip. jarky 0,31 5,25

pripustené jarky 0,42 5,48

barani 0,33 0,79

spolu 49,12

ovce celkom 154,38

kozy

kozy matky 0,3 8,01

pripustené kozičky 0,26 1,67

ostatné kozy a capy 0,12 0,34

kozy celkom 10,02

kone

žriebätá do 1 roka 0,2 0,09

žriebätá 1  3 roky 0,4 0,52

žrebce nad 3 roky 0,5 0,73

kobyly nad 3 roky 0,5 1,09

valachy nad 3 roky 0,7 1,08

kone celkom 3,51

hydina

nosnice, kohúty

0,001

6,28

brojlery (sliepky) 4,61

morky 0,17

kačice 0,09

husi 0,24

hydina celkom 11,39

emisia metánu z hnoja od hZ na slovensku v roku 2019 538,45

Tab. 6: Enterická emisia metánu od hospodárskych zvierat 
na Slovensku v roku 2019 

Tab. 7: Emisia metánu zo skladovania hnoja od hospodárskych 
zvierat na Slovensku v roku 2019 

Tab. 10: Produkcia dusíka a emisie amoniaku hospodárskych 
zvierat  na Slovensku v roku 2019 

Tab. 11: Emisia oxidu dusného z hnoja od hovädzieho dobytka 
na Slovensku v roku 2019 (ton)  
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prasníc je chovaných s produkciou 
hnojovice a 20 % s produkciou 
maštaľného hnoja, vo výkrme to 
bolo 85 % a 15 %. pri mäsovom 
dobytku, ovciach a kozách sme 
počítali s produkciu maštaľného 
hnoja v zimovisku a s produk
ciou exkrementov na pastve. pri 
ostatných hospodárskych zviera
tách sme prebrali emisný faktor 
z metodiky na výpočet emisií.

Emisné faktory emisie metánu 

z hnoja sú uvedené v tab. 7. 
najväčším producentom emisií 
metánu z hnoja na Slovensku 
v roku 2019 bola hydina, ktorá 
má z hospodárskych zvierat naj
bohatšie exkrementy na energiu. 
Z celkovej emisie metánu z hnoja 
10 381,06 ton, tvorila emisia 
z hnoja od hydiny 6 001,72 ton, čo 
predstavuje 57,8 % z celkovej pro
dukcie (tab. 7). hovädzí dobytok 
produkoval z hnoja iba 25,8 % 

z celkovej emisie metánu.
Celková emisia metánu (ente

rická aj z hnoja) z chovu hos
podárskych zvierat v roku 2019 
na Slovensku bola 47 869,98 ton, 
z toho hovädzí dobytok produ
koval 74,8 % (tab. 8 a graf 1). 
druhým najväčším producentom 
metánu je hydina, napriek tomu, 
že metán produkuje iba z hnoja 
(12,5 %).

Oxid dusný a amoniak

Emisný tok oxidu dusného 
a amoniaku z exkrementov je 
daný množstvom dusíka, ktorý 
obsahujú, teda množstvom 
dusíka, ktorý zvieratá vylúčia 
(tab. 10). produkcia dusíka zvie
raťom je závislá od množstva 
prijatých dusíkatých látok a ich 
využitia v organizme na stavbu 
tela a produkciu. pri hovädzom 
dobytku sme určili produkciu 
dusíka na základe potreby a vyu
žitia dusíkatých látok, pri ostat
ných zvieratách sme produkciu 
dusíka určili zo živej hmotnosti 
podľa metodiky na výpočet emisií.

Z celkového množstva produkova
ného dusíka je časť amoniakálneho. 
Emisie amoniaku z exkrementov 
vznikajú hneď po ich vylúčení zvie
raťom až po ich zapracovanie do 
pôdy. To znamená, že vznikajú 
už v maštali pri zbere a odstraňo
vaní exkrementov z maštale, ďalší 
amoniak sa emituje pri skladovaní 
a nakoniec pri aplikácii do pôdy. 
najnižšie emisie amoniaku z exkre
mentov sú na pastve. pri skladovaní 
a aplikácii hnojovice sú nižšie emi

sie amoniaku ako pri maštaľnom 
hnoji. aký podiel je amoniakálneho 
dusíka z celkovej produkcie dusíka 
a v akej výške emituje amoniak 
z produkcie v ustajnení, pri sklado
vaní a aplikácii na pôdu je uvedené 
v tab. 9.

Celková emisia amoniaku od 
hospodárskych zvierat na Sloven
sku v roku 2019 bola 18 495,84 
ton (tab. 10). najväčším produ
centom bol hovädzí dobytok, 
ktorý produkoval 9 590,28 ton, 
ďalším bola hydina s produkciou 
4 092,66 ton amoniaku.

Emisie oxidu dusného

Emisie oxidu dusného (n2O, tiež 
rajský plyn) vznikajú kombináciou 
nitrifikácie a denitrifikácie dusíka 
obsiahnutého v hnoji počas skla
dovania. Veľkosť emisie závisí od 
obsahu dusíka a uhlíka v hnoji, 
doby jeho skladovania a spôsobu 
ošetrenia. amoniakálny dusík sa 
oxiduje pri nitrifikácii v aerób
nych podmienkach na dusična
nový dusík. dusičnany sa potom 
transformujú na oxid dusný počas 
denitrifikácie v anaeróbnom pro
stredí.

To znamená, že pre emisiu oxidu 
dusného z hnoja musí byť v hnoji 
najprv prístup vzduchu a potom 
musí byť jeho prístup zamedzený, 
to znamená, že vzniká hlavne 
v maštaľnom hnoji. V poľnohos
podárskych pôdach vzniká viac 
emisií než zo skladovania hnoja 
a hnojovice. Emisné faktory oxidu 
dusného hospodárskych zvierat 
na Slovensku v roku 2019 sú uve
dené v tab. 11. V tej istej tabuľke 
a grafe 3 sú uvedené aj emi
sie oxidu dusného. Z celkových 
emisií 538,45 ton od hospodár
skych zvierat na Slovensku v roku 
2019 sa hovädzí dobytok podieľal 
311,51 tonami (57,9 %).

Článok vznikol za podpory pro-
jektu APVV 15-0060.

MVDr. ZUZANA PALKOVIČOVÁ, PhD.

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej 

výroby Nitra

Ing. KRISTÍNA TONHAUZER, PhD.,

Slovenský hydrometeorologický 

ústav

Ing. VOJTECH BRESTENSKý, CSc.

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej 

výroby Nitra

druh zvieraťa
podiel amoniakál-
neho N z celkovej 

produkcie N

ustajnenie
pastva

skladovanie aplikácia

hnojo-
vica

hnoj
hno-

jovica
hnoj

hno-
jovica

hnoj

dojnice 60 20 19 10 20 27 55 79

ostatný hd 60 20 19 6 20 27 55 79

ustajnenie s priväzovaním 60 6,6 6,6 ako v riadkoch hore

mäsový dobytok 60 20 19 6 20 27 55 79

prasnice 70 22 25 14 45 29 81

výkrm ošípaných 70 28 27 14 45 40 81

ovce a kozy 50 22 9 28 90

kone 60 22 35 35 90

nosnice 70 41 41 14 14 69 69

brojlery – sliepky 70 28 17 66

morky 70 35 24 54

kačice 70 24 24 54

husi 70 57 16 45

Tab. 9: Podiel amoniakálneho dusíka z celkovej produkcie dusíka a emisie amoniaku z amoniakálneho 
dusíka (%) PD VLÁRA Nemšová

siaha na 13 000
aj tento príbeh začal telefonátom v znení: „pozri si TOpky Sha, nemšová je prvá!“ Skutočne, za 
prvých 6 mesiacov tohto roku s 529 dojnicami uzavreli 203 laktácií na úrovni 13 089 kg mlieka. 
Obratom volám Marekovi Martinovičovi, vedúcemu živočíšnej výroby a gratulujem k prekonaniu 
magickej hranice. „prišli na farmu v Kľúčovom už aj zo Cnn?“ pýtam sa ho a hneď si dohadujeme deň 
pre malú oslavu skvelej tímovej práce všetkých zúčastnených ľudí na farme.

po ceste autom na oslavu spo
mínam na dobu, keď na farme 
v Kľúčovom prebehla rekonštruk
cia maštale a ako peter labuda, 
odborný poradca SChaUMann, 
v tom čase povedal: „Uvidíš, 
budú najlepší.“ Vtedy som ešte 
nevedel, prečo si to myslí. dnes 
som však najťažšiu otázku na 
svete prEČO? položil priamo 
trom vedúcim zootechnikom: 
„prečo ste dosiahli 13 000 úžit
kovosť?“

Motivácia ľudí 
pozitívnym prístupom

Vedúci zootechnici spomínali 
situáciu, keď nastúpili približne 
pred dvoma rokmi. Život na 
farme fungoval, no bolo nutné 
vyriešiť množstvo okolností. 

Začali sme k spolupracovníkom 
pristupovať pozitívne, prispô
sobili sme komunikáciu rôznym 
požiadavkám. Totiž každý z nás 
prispieva na celkový výsledok, 
aj ten v maštali, aj ten v kance
lárii. Väčšina zo 16 pracovníkov 
prirodzene reagovala pozitív
nou zmenou na novú pracovnú 
atmosféru.

Dodržiavanie postupov

V každej oblasti chovu dojníc 
máme protokolom daný správny 
postup a zabezpečujeme, aby 
pracovníci daný postup aj vyko
nali. napríklad paznechtujeme 
trikrát do roka a robíme správne 
brody. ak by niektoré dojnice 
začali krívať, už sú choré, teda 
prevencia nie je dostatočná. 
podobne je nastavená teda Zľava: Mgr. Marek Martinovič, Ing. Agnieszka Drzewiecka, Pavol Krcho.

SCHAUER, spol. s r.o.
949 01 Nitra, Priemyselná 4

Tel. +421/37/79 12 101
www.schauer.sk

• ustajňovacie systémy
• kŕmne systémy
• klimatizačné technológie

• hnojovicová technika
• automatizované podstielanie
• podlahové systémy

Systémy pre chov HD

viac komfortu pre ľudí a zvieratá
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popôrodná kontrola otelených 
kráv, ktorá dokonca začína ešte 
pred pôrodom, aby sa dojnica do 
problémového stavu vôbec nedo
stala. pri teľatách sú kľúčové zase 
postupy pri udržiavaní hygieny 
napájania a zariadení. Jednorá
zové vynechanie správneho vyčis
tenia nádob alebo nevedomé 
zlozvyky nových zamestnancov 
niekedy vidno hneď na druhý 
deň, keď teľatá jednoducho 
začne preháňať.

Výroba krmív a samotné kŕme
nie je tiež presne zorganizované 
a kontrolované. nízka brakácia 
a reprodukcia dojníc je už na 
takej úrovni, že farma predáva 

vysokoteľné jalovice. podobne 
zníženie veku dojníc pri prvom 
otelení o tri mesiace tiež pri
nieslo úsporu v menšom počte 
kŕmnych dní.

Farma v pluse

V deň návštevy bolo na tep
lomeri cez 30 °C, napriek tomu 
pri fotení tímu z farmy Kľúčové 
v atypickej štvorcovej maštali 
bola klíma vzdušná a príjemná. 
Ventilátory boli jedna z mnohých 
investícií do maštale a príslušen
stva vďaka vedeniu holdingu 
Slovetra a majoritnému vlastní
kovi družstva. neustálym zlepšo
vaním podmienok dojníc farma 

dosiahla úžitkovosť 11 000 kg 
mlieka už pred dvoma rokmi. 
Vtedy začala farma byť v pluse 
a začala investície splácať.

O dva roky 14 000

na záver som sa hlavných zoo
technikov pýtal, v čom vidia 
hlavné hrozby alebo problémy 
do budúcna. Odpoveď pri
šla hneď – ľudia a krmivá. pri 
takýchto extrémne vysokých 
cenách zrnín a suchom počasí 
môže dôjsť k vysokej potrebe 
nakúpených krmív. drahý kŕmny 
deň a priemerná cena mlieka 
ekonomike chovu dojníc nepo
môžu. napriek dnes už zohra

tému tímu môže byť druhou 
hrozbou nedostatok personálu 
v budúcnosti. rastúce životné 
náklady alebo epidemiologická 
situácia zmení situáciu zo dňa 
na deň. aj dnes platí staré pra
vidlo, že úspech je v ľuďoch, 
a že každý na farme zohráva 
kľúčovú úlohu pre daný úsek. 
následne sa Marek Martinovič 
odmlčal a interview takto uzav
rel: „Ďakujem každému z nášho 
skvelého tímu, je to náš spo
ločný úspech! 14 000 o dva roky 
a vybavené :)“.

Mag. MARTIN KRÁČMAR

konateľ  

SCHAUMANN SLOVENSKO

Zmestnanci živo sledujú holsteinskú TOPku na nástenke.

AK VÁM NA
KVALITE PORADENSTVA 
SKUTOČNE ZÁLEŽÍ





Výskumný ústav živočíšnej výroby v Prahe potvrdil
vyššiu stráviteľnosť NDF pri hybridoch LGAN

- v porovnaní s kontrolným hybridom
- výpočet: 300 dojníc: Ø +8%* SNDF = Ø +2 l mlieka/dojnicu/deň

75 000 € ročne navyše

* Zdroj: Záverečná správa projektu VÚŽV, Praha Uhříněves, 16.4.2021

Limagrain Central Europe SE, organizačná zložka Slovakia • 9/2021

Šľachtíme Váš úspech

www.lgseeds.sk


