Živočíšna výroba

Roľnícke noviny
www.rno.sk

Sme hrdí chovatelia dojníc
Dňa 5. februára sa uskutočnilo odborné kolokvium
pre chovateľov dojníc
o trendoch a víziách
v chove mliečnych kráv
s názvom Sme hrdí chovatelia dojníc.

ZVOLEN.
Podujatie
zorganizovala poradenská
a obchodná spoločnosť v ob‑
lasti výživy a manažmentu
hospodárskych zvierat – SK
FARM Partners s. r. o. Na
seminári vystúpili odborní‑
ci z tejto spoločnosti a špe‑
cialisti na výživu dojníc
z Nemecka.
KD a klimatické zmeny

Prof. Dr. Manfred Hoff‑
mann, ktorý pôsobí v oblasti
praktického poradenstva vo
výžive zvierat v Sasku (Säch‑
sischer Landeskontrollver‑
band e. V., Lichtenwalde),
vystúpil s prednáškou na
tému Prispôsobenie typov
kŕmnych dávok dojníc klimatickým zmenám.
Ako uviedol, počet dní so
zvýšenou až tropickou tep‑
lotou počas letných dní súvi‑
siacich s globálnym otepľo‑
vaním či výskyt extrémnych
príhod každoročne neustále
narastá. Práve vplyv zvýše‑
nej teploty najviac ovplyvňu‑
je zvierací organizmus, čo sa
následne negatívne prejavu‑
je na úžitkovosti, reproduk‑
cii, kondičnom i zdravotnom
stave.
Závažnosť tepelného stre‑
su je vo vzájomnom vzťahu
úrovne okolitej teploty a re‑
latívnej vlhkosti. Pre hodno‑
tenie mikroklímy prostredia
v objektoch pre dojnice vo
vzťahu k tepelnému stresu sa
využíva teplotno‑vlhkostný
index (THI – Temperature
‑humidity index). Podľa slov
odborníka, oblasťou termo‑
neutrálnej zóny je prostredie
s indexom THI nižším ako
72. Ak je napr. vlhkosť vzdu‑
chu 75 % a teplota 24 °C,
kravy sú už konfrontované
s tepelným stresom. Klesá
príjem krmiva o 10 – 20 %,
v závislosti od úrovne ma‑
nažmentu. Pri rozpätí THI
80 – 90 nastáva zóna silné‑
ho stresu a prejavujú sa už
aj negatívne vplyvy na fy‑
ziologické pochody zvierat.
Pri THI 90 – 98 a pri teplote
35 °C sú zvieratá v zóne ex‑
trémne silného stresu a nad
98 im už hrozí smrť.
„Prvým základným pra‑
vidlom výživy pre prispôso‑
benie sa klimatickým zme‑
nám je vytváranie rezerv
v zásobách objemových
krmív – smerná hodnota
je vyrobiť minimálne 15 %
ročnej potreby. Samozrej‑
me, má to zaťažujúci vplyv
na ekonomiku podniku, ale
väčšie ekonomické škody
nastanú, ak na nasledujúci
rok vypadnú krmivá a bude
ich (výrazne drahšie) po‑
trebné dokupovať, prípadne
zvieratá budú mať zdravot‑
né problémy, pretože ne‑
budú dostatočne kŕmené,“
uviedol Manfred Hoffmann
a upozornil na zásady tvorby
rezerv krmív pre dobytok na
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Manfred Hoffmann. Do slovenčiny tlmočil Ján Drevenák, konateľ firmy SK FARM Partners s. r. o.

prípadnú kompenzáciu vý‑
padku výnosov súvisiacich
so špecifikami roka.
Ďalším pravidlom je zabezpečenie kontinuálneho
prístupu zvierat ku kvalitnej pitnej vode. Odborník
poukázal na potrebu vody
pre dojnice v závislosti od
úrovne produkcie mlie‑
ka a atmosférickej teploty
prostredia na kravu a deň;
napr. pri teplote 25 – 30 °C
v maštali potrebuje dojnica
s produkciou 30 kg mlieka
105 – 125 litrov vody. Zvý‑
šený príjem vody je prvá fy‑
ziologická reakcia kravy na
zvýšenú hodnotu THI.
Tretie pravidlo je dodržať
minimálne požiadavky na
príjem vlákniny – ide o prvé
kritérium pre nápočet kŕm‑
nej dávky. Odborník upria‑
mil pozornosť na smerné
hodnoty pre optimálny po‑
diel vlákniny v kŕmnych dáv‑
kach pre dojnice a poukázal
tiež na faktor pre výpočet
štrukturálnej účinnosti kr‑
miva. Aby bachor optimál‑
ne fungoval, dôležité je aby
každá krava s hmotnosťou
700 kg dostávala po celý rok
na deň 2,8 kg štrukturálne
účinnej vlákniny alebo 3 kg
acidodetergentnej vlákniny
v organickej hmote.
„Štvrté základné pravidlo
výživy je napasovať časy
kŕmenia na atmosférickú
teplotu a relatívnu vlhkosť
vzduchu pri teplotách vyšších ako 28 °C, resp. THI
vyšších ako 60 – odporúča
sa kŕmiť minimálne dva‑
krát za deň, týka sa to aj su‑
chostojacich kráv, a to jednu
tretinu celkového množstva
krmiva založiť pred 6:00
hod. ráno a dve tretiny cel‑
kového množstva skŕmiť po
16:00 hod. Neodporúča sa
žiadne medzipreskladňova‑
nie krmiva, siláží a namie‑
šaných TMR a dôležité je
starostlivé
odstraňovanie
nedožerkov z kŕmnych sto‑
lov.“
Piatym pravidlom je dbať
na zásobenie zvierat minerálmi a vitamínmi v súlade
s potrebami pri tepelnom
strese – množstvo minerálií
navýšiť o 15 – 20 %. Kŕmne
doplnky by mali byť zame‑
rané hlavne na podporu ba‑
chorovej stability. Často sa
odporúča zaradenie bacho‑

rového pufru pri dojniciach,
ak sú dávky s nedostatočným
množstvom
štrukturálne
účinnej vlákniny. Odborník
však odporúča kompozitné
prípravky s obsahom hydro‑
génuhličitanu sodného a zá‑
roveň aj oxidu horečnatého,
alebo tiež živé kvasinkové
kultúry na zmiernenie výky‑
vov pH‑hodnôt v bachore.
Manfred Hoffmann vo
svojej prednáške upozor‑
nil na skrmovanie koncen‑
trátov pri vysokých THI
‑hodnotách, čo znamená,
bezpodmienečne sa vyhnúť
acidotickému, resp. alkalo‑
tickému zaťaženiu bachora,
striktne dodržiavať reštrik‑
cie pre jednotlivé krmivá,
obzvlášť menej ako 4 kg
obilia, resp. produktov z obi‑
lia na zviera a deň. Dodržať
hraničné hodnoty pre ľah‑
ko rozpustné uhľohydráty
240 – 260 g škrobu a vodo‑
rozpustných uhľohydrátov
na kg sušiny kŕmnej dávky,
z toho max. 80 g vodoroz‑
pustných uhľohydrátov (cu‑
kor, fruktány) a dbať na ob‑
medzený príjem tuku v KD.
Z hľadiska prispôsobenia
typových KD klimatickým
zmenám ide aj o rozšírenie
osevných plôch s jednotlivý‑
mi krmovinami, využívanie
všetkých úžitkových foriem
či využitie vedľajších pro‑
duktov rastlinnej výroby.
Cesta do chovov

Špecialista na výživu pre‑
žúvavcov Ing. Michal Alexík
zo spoločnosti SK FARM
Partner s. r. o. predstavil
projekt Inovatour – poznávacia cesta do najlepších
chovov.
„Inovatour je študijná
cesta po zahraničných far‑
mách v porovnateľných prí‑
rodných a zootechnických
podmienkach za účelom
vymeniť si praktické skúse‑
nosti a inšpirácie. Cieľom
je inšpirovať sa a hľadať od‑
povede na otázky – čo robia
títo chovatelia inak, keď
dosahujú úžitkovosť 40 lit‑
rov na dojenú kravu a deň
a priemernú celoživotnú
úžitkovosť nad 35-tisíc kg
na zviera. Aké inovatívne
manažérske metódy prak‑
tizujú vedúci pracovníci na
farmách, ako je farma or‑

ganizovaná, ako dosahuje
výborný stav stáda či aká
je ekonomika ich úspešnej
výroby mlieka. Návštevy do
špičkových chovov realizuje‑
me pravidelne, či už do kra‑
jín Európy alebo aj Zámoria
a prinášame si z nich užitoč‑
né informácie. O konkrétnej
študijnej ceste sa naši cho‑
vatelia dozvedia s časovým
predstihom cez médiá. Počet
členov je limitovaný; pre cca
20-člennú skupinu je zabez‑
pečená doprava, ubytovanie,
strava, odborný preklad i od‑
borná diskusia na farmách
s majiteľmi a vedúcimi pra‑
covníkmi fariem. Na konci
dňa si preberieme všetky
informácie, ktoré nás zauja‑
li na danom podniku – take
home massages – zhrnieme
ich a napíšeme výstupný od‑
borný článok.“
Index objemového krmiva

Riaditeľ oddelenia LKS
‑laboratória Dr. Wolfram
Richardt (Landwirtschaftli‑
che Kommunikations – und
Servicegesellschaft
mbH,
Lichtenwalde) prednášal na
tému Kŕmna hodnota trávnych, leguminóznych a kukuričných siláží – Index
objemového krmiva.
LKS‑laboratórium vyko‑
náva kompletné analýzy kr‑
mív, pôdy, produktov, bak‑
teriologické analýzy mlieka.
Od jesene 2016 zaviedol
certifikovaný systém hod‑
notenia a benchmarkingu
objemových krmív, bodové
hodnotenie – Index kvality
krmiva.
„Aká je dobrá a hodnot‑
ná siláž? – pýta sa odborník
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a pokračuje – veľa chovate‑
ľov uvádza, že musí mať veľa
energie, pochádza z prvej
kosby, musí mať vysoký ob‑
sah dusíkov, cukrov alebo
škrobu. Málo chovateľov
však povie, že dobrá siláž
alebo senáž je tá, ktorá je
hygienicky nezávadná. Pa‑
rametrov je veľa. Pozornosť
sa často sústreďuje na vyso‑
ký obsah energie, prípadne
sa zohľadňuje priebeh kon‑
zervácie, kvalita kvasenia
pomocou kvasných kyselín.
Neberie sa zreteľ na mikro‑
biologickú kvalitu a málo
sa venuje pozornosť kvalite
rezanky a kvalite podrvenia
zrna. Nezohľadňujú sa iné
živiny ako sú dusíkaté látky,
cukor či popol,“ konštatoval
Wolfram Richardt.
„V našom LKS laborató‑
riu sme zaviedli Index kvali‑
ty objemového krmiva, ktorý
hovorí o tom, že v popredí
by mal stáť optimálny obsah
živín primerane účelu použi‑
tia a vysoká hygiena krmiva.
Súhrnné hodnotenie siláže
je potrebné vzhľadom na jej
vhodnosť na plánovaný účel.
Dobré krmivo je také, ktoré
dovolí vyhnúť sa dokupo‑
vaniu drahých živín na do‑
bilancovanie kŕmnej dávky,
vyhnúť sa reštrikciám pri
skrmovaní, aby bol zabezpe‑
čený čo najširší manévrovací
priestor pri komponovaní
kŕmnych dávok napr. kvôli
cukru, či zamedziť negatív‑
nym vplyvom na zdravotný
stav zvierat,“ zdôraznil od‑
borník.
Wolfram Richardt pouká‑
zal na príjem krmiva vo vzťa‑
hu k jeho hygiene – príjem
klesá pri zlej kvalite. Treba
zamedziť vysokým stratám
pri výrobe a skladovaní silá‑
ží. Zohľadňované nie sú pô‑
vod alebo spôsob hospodá‑
renia, avšak zamýšľaný účel
použitia. Prostredníctvom
pravidelného rozborovania
vzoriek siláží sa môže pod‑
nik porovnať s inými cho‑
vateľmi a index použiť ako
benchmark. Okrem úplnej
analýzy sa musí uskutočniť
aj rozbor na kvasinky a ples‑
ne. Podľa hodnotiaceho
kľúča – viac ako 100 bodov
označuje vynikajúcu kvalitu;
menej ako 50 bodov pouka‑
zuje na veľmi zlú kvalitu.
Podľa odborníka máme
sedem základných tried
hodnotenia, do ktorých
klasifikujeme siláže podľa
krmoviny a a plánovaného
účelu použitia: 1. Trávna

Dôležité je, aby rozbor krmív bol rýchly, kvalitný a v chove sa tak
na základe výsledkov mohlo rýchle reagovať, uviedol Michal Alexík.
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senáž pre dojnice v laktácii/
výkrm dobytka; nezávisle od
poradia kosby. 2. Trávna se‑
náž pre mladý dobytok a su‑
chostojace kravy; nezávisle
od poradia kosby. 3. Kuku‑
ričná siláž. 4. Lucernové si‑
láže. 5. Siláže z celých rastlín
obilnín (GPS). 6. Seno pre
dojnice v laktácii/výkrm do‑
bytka; nezávisle od poradia
kosby. 7. Seno pre mladý do‑
bytok a suchostojace kravy;
nezávisle od poradia kosby.
Trávna senáž pre dojnice
v laktácii by mala mať do‑
statok energie (NEL) medzi
6,4 – 6,8 MJ NEL/kg sušiny,
dusíkaté látky (NL) od 15 do
18 %, menej ako 12 % cukru
v sušine, menej ako 10 % po‑
polu, mikrobiologická trieda
kvality – stupeň 1, úspeš‑
nosť konzervácie – známka
1, menej ako 10 % amonia‑
kálneho dusíka a kvasinky
menej ako 200 000 KTJ/g.
Trávne senáže pre mladý
dobytok a suchostojace kra‑
vy by mali mať 5,4 – 6,4 MJ
NEL/kg sušiny, 12 – 16 %
NL, menej ako 12 % cukru
v sušine, menej ako 10 %
popolu, kvasiniek menej
ako 200 000 KTJ/g. Kuku‑
ričná siláž má obsahovať
6,5 – 7 MJ NEL/kg sušiny,
NL od 7 do 10 %, žiadne ne‑
dostatočne podrvené zrná,
kvalitnú rezanku a kvasiniek
menej ako 200 000 CFU/g.
Následkom nedostatočne
podrvených zŕn dochádza
k zhoršenie trávenia škro‑
bu, zhoršeniu zásobovania
energiou, k zvýšenému vý‑
skytu kukuričného škrobu
a kukuričných zŕn v truse.
S tým súvisia aj zápaly ve‑
mena. Následkom zlej kvali‑
ty rezanky dochádza k selek‑
tívnemu žratiu, zníženému
príjmu štrukturálne účinnej
vlákniny, zvýšenému podie‑
lu nedožerkov či parciálnej
acidóze.
Rozbor krmív

Ing. Michal Alexík dopl‑
nil prednášku Dr. Wolframa
Richardta o tému Rozborovanie objemových krmív od
A po Z, alebo ako to robíme
my v SK FARM.
„SK FARM Partners od
roku 2014 intenzívne spolu‑
pracuje s LKS Lichtenwalde.
Prečo? Kvalitný rozbor kr‑
miva vplýva na nápočet kŕm‑
nej dávky – môže ovplyv‑
niť denný nádoj o 2 až 5 l
mlieka. V LKS‑laboratóriu
robia vyše 60-tisíc rozborov
krmív ročne, čo má vysokú
vypovedaciu hodnotu. K vý‑
slednému rozboru uvedú
odborné vyjadrenie, bodové
ohodnotenie kvality krmiva
a výsledky máme mailom do
dvoch pracovných dní. Ceny
rozborov, vrátane mikrobio‑
lógie a bodového indexu, sú
na úrovni rozborov ponúka‑
ných u nás, niekedy aj ceno‑
vo výhodnejšie. Cielenými
rozbormi a poradenstvom
pomáha laboratórium, spolu
s tímom poradcov na výživu,
optimalizovať náklady pri
produkcii objemových kr‑
mív,“ zhrnul Michal Alexík.
Pokračovanie na 24. strane

