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Aukčné trhy plemenných baranov a capkov
Od mája do septembra
sú v slovenských regiónoch naplánované
nákupné trhy na plemenné barany a capy. Tieto
stretnutia chovateľov
slúžia k sprostredkovaniu
nákupu a predaja zvierat
určených na plemenitbu.

Nákupné trhy sa tradične
robia v spádových oblas‑
tiach zo zvierat pôsobiacich
v danom regióne. Termíny
určuje Zväz chovateľov oviec
a kôz na Slovensku - druž‑
stvo.
Hodnotia sa aukčné
barany uznaných a povole‑
ných plemien a ich krížence
vo veku nad 14 mesiacov
a plemenné capky vo veku
5 mesiacov, pochádzajú‑
ce po rodičoch zapísaných
v Plemennej knihe. Zviera‑
tá musia spĺňať hmotnosť
podľa plemien, požadované
parametre podľa plemenné‑
ho štandardu a úžitkového

zamerania. Bodujú sa podľa
platného bonitačného kľúča.
Výberová komisia zhodno‑
tí najlepších plemenníkov,
resp. kolekcie a z vystavova‑
ných zvierat určí víťaza ná‑
kupného trhu. Ohodnotené
plemenné zvieratá sa predá‑
vajú a kupujú dohodou alebo
dražbou.
Posudzovanie baranov

Baranovi sa po posúdení
pridelí výsledná trieda. Za‑
radí sa do plemennej knihy
a vystaví sa mu potvrdenie
o pôvode. Údaje z nákupné‑
ho trhu sa vracajú v elektro‑
nickej podobe a po ich spra‑
covaní je baran zaradený do
databázy ako dospelý jedi‑
nec určený pre plemenitbu.
Posudzuje sa charakter,
sortiment vlny a exteriér.
Exteriérových chýb pri pred‑
vedených baranoch však
nebýva veľa, preto zväčša
dostávajú maximálne hod‑

Výberová komisia posudzuje exteriér, vlnu i charakter barana. Na
snímke Nákupný trh – Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá –
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VÚŽV Nitra.

notenie. Najlepšie barany
získavajú výslednú triedu
Elita Rekord, pričom musia
mať vykonanú genotypizáciu
na scrapie s požadovaným
výsledkom. Komisia hodnotí
aj vlnu. Aj keď z ekonomic‑

Plán nákupných trhov baranov v roku 2019
11. 5.

Masarykov dvor, Pstruša 339,
okres Detva; T 31473*

Plemená: M, AM, IF, BE, SF, CH, RM, LC, SD

31. 5.

LaTerra s.r.o., Poprad-Matejovce; T21733*

Plemená: SD, LC, ZV, C

14. 6.

Regionálna výstava oviec a kôz,
M. Angelovičová – SHR, Lipany, farma Kamenica,
okres Sabinov; T 10817*

Plemená: ZV, V, SD, C, VF, SF, NC

19. 6.

PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok; T 31255*

Plemená: ZV, C, NC, C, VF, SF, NC, LC, SD

26. 6.

PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok; T 31255*

Plemená: ZV, C, NC, LC, SD

28. 8.

PD Liptovské Revúce, okres Ružomberok; T 31255*

Plemená: LC,VF do jedného roku veku

* číslo tržnice v CEHZ

kého hľadiska nemá veľký
význam, je dôležitá z aspek‑
tu adaptácie zvierat na pro‑
stredie. Baran s výskytom
čierneho vlasu nemôže ísť
do šľachtiteľského chovu,
aby chyby neprenášal na po‑
tomstvo. V úžitkovom chove
to však už väčší problém nie
je. Plemenné barany môžu
produkovať len šľachtiteľské
chovy.

Medzi chyby, ktoré sú
dedičné a budúce plemenné
zviera vyraďujú už v mla‑
dosti, sa považujú mäkké
sponky najmä na zadných
končatinách, zlý nášľap
a prehnutý chrbát. Defor‑
mácie chrupu ovplyvňujú
prijímanie a využívanie po‑
travy. Dôkladne sa hodno‑
tia semenníky, ktoré musia
byť spustené v miešku, bez
výrazných zmien a ich veľ‑
kosť má zodpovedať veku.
Hmotnosť predvádzaných
zvierat sa musí pohybovať
v predpísaných limitoch
pre dané plemeno, krížen‑
ca, s prihliadnutím na vek.
Predvádzané zvieratá musia
pôsobiť pokojným dojmom,
nesmú byť ľakavé, mali by
zvládnuť chôdzu pri chova‑
teľovi s ohlávkou, prípadne
na obojku a reagovať na jeho
základné povely.
Capky a plemenitba

Predvedené capy musia
spĺňať určité kritériá a mať
zodpovedajúci exteriér, bez
výraznejších nedostatkov.
Capky sú už počas odchovu

viackrát prehliadnuté buď
„dôverníkom“ Slovenského
zväzu chovateľov, ktorý cho‑
dí do chovov, ako aj hodno‑
tiacou komisiou.
Väčšina prácne odchova‑
ných plemenných capkov sa
však nepredá ani na nákup‑
nom trhu a s ich predajom sú
aj neskôr problémy a oklasi‑
fikované capky zostávajú
chovateľom. Všeobecne ide
o rozšírenú „čiernu pleme‑
nitbu“, čo znamená, že pri
chovateľoch, ktorí nie sú
zapojení do kontroly úžitko‑
vosti, pôsobia plemenníky,
ktoré neprešli hodnotením
na aukčnom trhu a úžitko‑
vosť ich matiek nebola sle‑
dovaná. To má za dôsledok,
že na Slovensku dochádza
k znižovaniu najmä mlie‑
kovej úžitkovosti, ako aj
dôležitých zložiek v mlieku.
V praxi často dochádza aj
k príbuzenskej plemenitbe,
ktorá do značnej miery spô‑
sobuje znižovanie plodnosti
kôz a rôzne exteriérové ne‑
dostatky, pričom sa rodia
slabé kozliatka, ktorých od‑
chov je nerentabilný.
PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

Plán nákupných trhov plemenných capov v roku 2019
23. 8

Výstavisko Agrokomplex v Nitre – veľká predvádzacia plocha;
T11693

Plemená: BKK, HKK, AN, BK

4. 9.

M. Angelovičová – SHR, Lipany, farma Kamenica, okres Sabinov;
T 10817*

Plemená: BKK, HKK, AN, BK

PD Mestečko, farma Dubková, okres Púchov; T 20896*

Plemená: BKK

11. 9.

* číslo tržnice v CEHZ

Sme hrdí chovatelia dojníc
Dokončenie z 23. strany

„Ako to funguje? Odobe‑
riete vzorky z požadovaného
krmiva (systém deviatich
bodov v troch častiach), ulo‑
žíte do vrecúška, z ktorého
vytlačíte vzduch a pošlete
do laboratória. Formulár
možno stiahnuť na stránke
Lks‑mbh.com, vyplníte a ku‑
riérom pošlete vzorku spolu
s formulárom. Dôležité je,
aby rozbor krmív bol rých‑
ly, kvalitný a v chove sa tak
na základe výsledkov mohlo
rýchle reagovať.“
Dusíkaté látky

Úvahu na tému Zásobenie dojníc dusíkatými látkami predniesol Dr. Wolfram
Richardt. V úvode spomenul
fínskeho nositeľa Nobelovej
ceny – Atturiho Virtanena
(1895 – 1973), ktorý vedec‑
ky dokázal, že prežúvavce
nemajú potrebu bielkovín,
ale potrebu dusíka/dusíka‑
tých látok (NL). Priniesol
dôkaz o tom, že dojnice do‑
kážu vyprodukovať až do
4 200 litrov mlieka za rok
bez použitia bielkovinových
dusíkatých látok, a teda iba
z NPN‑zlúčenín (močovina
a amónne soli). Využitie tej‑
to jedinečnosti dojnice ako
prežúvavca predstavuje veľ‑
kú výzvu pre kŕmenie a vý‑
živu dojníc do budúcnosti.
Veľké množstvá objemových
krmív a odborné a primera‑
né nasadenie kŕmnej močo‑
viny sú dôležitým príspev‑

Vysoká škola „výživárčiny“ je o výžive mikroorganizmov, hovorí
Wolfram Richardt.

kom pre riešenie svetových
problémov vo výžive.
Na základe prác dvojice
Wilhelm Henneberg a Emil
von Wolf sú všetky dusíkaté
zlúčeniny zaznamenané sta‑
novením dusíka a na základe
obsahu 16 % N v bielkovi‑
ne, vynásobené hodnotou
6,25 a následne označené
ako dusíkaté látky. Napriek
všetkým slabým stránkam,
ktoré tento proces má, ne‑
bol dodnes vynájdený žiadny
lepší spôsob.
„Približne 70 až 80 %
dodávaných bielkovín je
degradovaných v bachore
a dusíkaté látky za spolu‑
pôsobenia energie vytvoria
mikrobiálnu bielkovinu. NL,
ktoré sa nespotrebujú v ba‑
chore, pretečú, ide o UDP,
tzv. bypass bielkoviny – nie
sú degradované v bachore
a dostávajú sa do ďalšej časti
tráviaceho traktu – tenkého

čreva. V Nemecku sa robia
výskumy ohľadom využi‑
teľného dusíka – je to suma
mikrobiálnej bielkoviny –
produktu bachora a bypass
bielkovín (neodbúraný čistý
proteín krmiva), ktoré krava
dokáže využiť. Ruminálna
bachorová bilancia (RNB)
je hodnota, ktorá udáva, či
je dusíka v bachore málo,
dostatok alebo prebytok na
výživu
mikroorganizmov
a tvorbu mikrobiálnej biel‑
koviny. Ako sa vypočíta?
Najpresnejšia, ale v pra‑
xi nereálna je metóda In
vivo na kravách s kanylami
v dvanástniku. Alternatívna
metóda je In situ/in sacco
na dospelých prežúvavcoch
s fistulou v bachore na me‑
ranie degradácie živín v ba‑
chore. Ďalšími možnosťami
sú In vitro metóda s bacho‑
rovou tekutinou a In vitro
bez bachorovej tekutiny,“

uviedol v skratke Wolfram
Richardt.
Čo sa týka využiteľných
dusíkatých látok – ide o do‑
počítanú hodnotu. „Snaží‑
me sa cez metabolizovateľnú
energiu odhadnúť množstvo
organickej hmoty v bachore
a z toho odvodiť metaboli‑
zovateľný proteín. Vysoká
škola „výživárčiny“ je o vý‑
žive mikroorganizmov – aby
bachor fungoval a vyrábal
čo najviac mikrobiálnej biel‑
koviny, ktorá pokrýva 60 –
70 % potreby kravy. Správny
nápočet KD začína tým, že
máme dostatok štrukturál‑
nej vlákniny a energie na
záchov a produkciu a dosta‑
tok NL. Pre správne napo‑
čítanie plánovanej kŕmnej
dávky sú nevyhnutné NL,
využiteľné NL (vyrátané
z metabolizovateľnej ener‑
gie, NL a by‑pass bielkovín),
ruminálna‑N-bilancia (RNB
= dusíkaté látky – využiteľné
dusíkaté látky/6,25 na kg
suš.), By‑pass bielkovina =
UDP a rozpustnosť bielkovín
v % z NL. Prostredníctvom
špeciálnych laboratórnych
metód sa vykonáva frakcio‑
novanie dusíkatých látok
v krmivách, ktoré umožňuje
stanoviť nielen pomer biel‑
kovín a nebielkovinových
dusíkatých zlúčenín, ale aj
rozpustnosť bielkovín a po‑
mer UDP. Wolfram Richardt
poukázal aj na „zmyslupl‑
né“ zvýšenie UDP v silážach
z objemových krmív pomo‑
cou hnojenia dusíkom podľa

potrieb a na výsledky poku‑
sov pri skrmovaní rôznych
tráv, obilnín, siláží či šrotov.
Byoprofin

Manažérka Ing. Anna
Hazuchová zo spoločnos‑
ti SK FARM Partner s. r. o.
nadviazala na prednášku
Wolframa Richardta. Pred‑
stavila produkt Byoprofin –
bachorovo chránený repkový extrahovaný šrot, ktorý
je zdrojom by‑pass proteínu
pre vyššiu úžitkovosť. Krmi‑
vo určené na vyváženie UDP
je upravené pôsobením al‑
dehydov s cieľom chrániť
živiny pred rozkladom v ba‑
chore – na zníženie úrovne
ruminálneho rozkladu biel‑
kovín v bachore.
„Najlepšie sa produkt
zhodnotí pri kravách s úžit‑
kovosťou 30 litrov – od
uvedenej hranice úžitko‑
vosti treba pokryť potrebu
by
‑pass bielkovinami. Jeho
prednosťou je najvyššia
miera bachorovej stability
proteínu, zlepšuje využitie
skrmovaných bielkovín, za‑
bezpečuje vysokú úžitkovosť
i vyšší finančný výnos,“ kon‑
štatovala Anna Hazuchová
s tým, že produkt sa už v pra‑
xi osvedčil.
Dlhovekosť kráv

O praktické skúsenosti
z chovu – zacielené na dlhovekosť sa podelil Ing. Tobias
Wagner – hlavný zootechnik

a konateľ spoločnosti Agrar‑
gesellschaft
Ruppendorf
AG, Klingenberg v Sasku.
Predstavil podnik s cho‑
vom dojníc, rastlinnou
(5-tisíc ha; z toho 200 ha
TTP, hlavné plodiny repka,
pšenica, kukurica na siláž),
živočíšnou výrobou (ošípané
– 2 400 prasníc), diverzifi‑
kovanou výrobou, výrobou
kŕmnych zmesí (40-tisíc ton
ročne), a bioplynkou 330
KW (Input hnojovica).
Chov hovädzieho dobytka
robí na dvoch strediskách
– odchov mladého dobytka
(800 ks – JVA Seifersdorf)
a mliečne stredisko Rup‑
pendorf s 1 130 holsteinský‑
mi dojnicami. V roku 2012
nahradilo kruhovú dojáreň
21 dojacích robotov Lely
Astronaut A4. Ide o podnik
s uzavretým obratom stáda,
bez prikupovania jalovíc.
Mliečna úžitkovosť na pod‑
niku je už dlhé roky na vyso‑
kej úrovni, ale miera braká‑
cie je neuspokojivá. Cieľom
je znížiť brakáciu pod 30 %,
zvýšiť celoživotnú efektivitu
nad 20 kg mlieka/deň života
a celoživotnú úžitkovosť nad
40 000 kg mlieka. „Každá
krava nech dá za štyri lak‑
tácie toľko mlieka, akoby
ich bolo päť,“ konštatoval
odborník, ktorý vo svojom
vystúpení poukázal na rôz‑
ne faktory, možnosti a cesty,
ktorými sa podnik vydal, aby
dosiahol svoje ciele.
PATRÍCIA DOLEŠOVÁ
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