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Zdravé a výkonné dojnice v chovoch,
ktoré dlhodobo prosperujú

V termíne 25. až 28. septembra 2017 zorganizovala spoločnosť SK FARM
Partners študijnú cestu
do špičkových chovov
hovädzieho dobytka vo
východnom Nemecku. Do
chovov, kde priemerná
produkcia na deň života
dosahuje aj 19,8 kg, a po
zohľadnení dlhovekosti
znamená 46 810 kg celoživotnej priemernej úžitkovosti vyradených kráv.

Ponuku, zúčastniť sa
tejto cesty využilo 18 agro
‑manažérov zo 14 sloven
ských chovov nad 400 doj
níc. Títo manažéri pôsobiaci
v rôznych kútoch Slovenska
tak mohli nadobudnúť vlast
né skúsenosti v podnikoch,
kde sa SK FARM Partners
dlhodobo inšpiruje a aj pro
stredníctvom ktorých SK
FARM Partners prináša
praktické postupy do porov
nateľného prostredia sloven
ských fariem a podnikov.
S akými otázkami odchá
dzali do Nemecka?
• Čo robia nemeckí cho
vatelia inak, keď dosahujú
úžitkovosť 40 litrov na do
jenú kravu a deň, a hlavne
priemerné celoživotné úžit
kovosti nad 35 000 kg na
zviera?
• Aké inovatívne mana
žérske metódy praktizujú ve
dúci pracovníci na farmách?
• Ako je farma organizo
vaná, ako sú riadené a kon
trolované procesy?
• Ako dosahujú výborný
zdravotný stav stáda?
• Ako vyzerá ich kŕmna
dávka a napríklad ich osevný
plán krmovín?
• Aká je detailná ekono
mika ich úspešnej výroby
mlieka?
„Pri takýchto poduja
tiach, ktoré realizujeme pra
videlne, či už do krajín Eu
rópy, ale aj zámoria, úspech
záleží práve na správnom
výbere fariem a odbornosti
domáceho špecialistu, ktorý nás farmami sprevádza“,
hovorí Ján Drevenák, kona
teľ SK FARM Partners.

A práve tieto dva fakty,
popri precíznej príprave
a organizácii, hodnotili
všetci účastníci v hodnotia
com dotazníku na jednotku
s hviezdičkou. Mali sme tú
česť, že našim sprievodcom
a odborným garantom bola
osoba, v Sasku, pokiaľ ide
o dojnice, snáď najpovola
nejšia, Prof. Dr. Manfred
Hoffmann.
Charakteristické pre poľ
nohospodárstvo Saska je
jeho rozmanitá štruktúra.
Viac ako 80 percent poľ
nohospodárskych
podni
kov sú malé jedno‑osobové
spoločnosti (obdoba SHR),
ktorý zamestnávajú seba,
prípadne poľnohospodársku
činnosť vykonávajú popri
inom zamestnaní. Títo poľ
nohospodári sú zväčša malé
podniky s malou výmerou
poľnohospodárskej pôdy.
Prevažná časť poľnohos
podárskej pôdy je však ob
hospodarovaná podnikmi
s právnou formou družstvo
a spoločnosť s ručením ob
medzeným. Počet poľnohos
podárskych podnikov sa tu
za posledných pár rokov veľ
mi mierne navýšil. Popritom
vysoký podiel podnikov pro
dukujúcich rastlinné trhové
komodity a taktiež podnikov
vyrábajúcich krmoviny zo
stal približne konštantný.
Rovnako tak veľkosť podni
kov a rozdelenie plôch pod
ľa právnej formy (tri pätiny
právnické osoby, dve pätiny
fyzické osoby). Z približne

900 000 hektárov je približ
ne polovica Saska poľno
hospodársky využívaná. 78
percent poľnohospodárskej
plochy je orná pôda a 21 per
cent sú trvalé trávne porasty.
Najdôležitejšou kultúr
nou plodinou je obilie, kto
ré je pestované na približne
381 000 hektároch, a teda
nachádza sa na viac ako
polovici plochy ornej pôdy
Saska.
Pre účely študijnej cesty
sme vybrali návštevu troch
chovov a kontroly úžitkovosti spolu s laboratóriom
objemových krmív. Stručné
parametre, ktoré dosiahli
chovy v kontrolnom roku
končiacom v septembri
2016, si môžete pozrieť v ta
buľke na druhej strane.
Poďme sa teda spolu po
zrieť na pár zaujímavostí
z jednotlivých podnikoch.
Landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft Seifersdorf GbR predstavuje pod
nik, ktorý ako prvý v Sasku
dosiahol 10 000 kg úžit
kovosť, a to v už v roku
1997, v kontrolnom roku
1999/2000 dosiahol hra
nicu 11 000 kg mlieka za
uzavretú laktáciu, po tom,
čo v troch po sebe nasledu
júcich rokoch zaznamenal
spolu nárast +3 646 kg mlie
ka na dojnicu.
Priemerný stav doj
níc je 416 kusov. Celoživotná úžitkovosť (vyradených
kráv)
predstavuje 46 810 kg. Pod-

Úžitkovostné ukazovatele stád s dojnicami Sasko (podľa výročných správ LKV Sachsen)

počet zapoj. kráv1)

2010

2011

2012

2013
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2015

179

179

182

182

192

186

2016
181

mlieko

kg / zv. a rok

8 944

8 924

9 177

9 226

9 271

9 348

9 566

tuk + bielkovina

kg / zv. a rok

669

666

683

689

690

690

715

somatické bunky

(1 000/ml)

286

298

281

270

257

255

254

mesiace2)

24,5

24,6

24,4

24,8

24,8

24,9

24,7

dlhovekosť

mesiace

32,4

32,8

32,6

32,6

33,3

33,3

33,2

produkcia kumul.

kg mlieka3)

23 772

24 205

24 257

24 564

25 379

25 589

25 754

efektivita celoživ.

v kg deň života

13,2

13,9

13,5

13,7

14,0

14,1

14,3

vek pri 1. otelení

mesiace

26,2

26,1

26,1

26

26

25,8

25,6

dní

412

413

410

410

410

407

405

%

39,2

37,0

36,5

36,1

35,7

37,5

41,8

3)

medziobdobie
brakácia
1)

v tisícoch,

2)

žijúce kravy,

3)

vybrakované kravy, 684 podnikov v kontrole v r. 2016, 96,1 % kráv zapojené

nik dlhé roky nekŕmi sóju –
certifikovaný GMO free
podnik. Detailná kŕmna
dávka je k dispozícii u SK
FARM Partners, vďaka
tomu, že ju počíta sám pán
profesor. Rovnaká osoba,
ktorá konzultuje dávky SK
FARM zákazníkov zo Slo
venska.
Podnik je rodinnou fir
mou, kravičky sú ustajnené

v pôvodných ustajňovacích
objektoch, s dojárňou 2 x
12 side by side. Predmetné
nádoje dosahujú pri dojení
dvakrát denne o 4. a 16. ho
dine.
Prevádzkujú aj bioply
novú stanicu s kapacitou
345 kW. Spolu tu pracuje 18
osôb, vrátane 4 spoločníkov.
Priemerná ročná úroveň
zrážok je 680 mm, spolu ob
hospodarujú 638 hektárov,
z toho 525 ha je orná pôda.
Najdôležitejšie výstupy
z tohto podniku by sa dali
zhrnúť nasledovne:
• viac ako 20 rokov špička
v Sasku, aj vďaka osobnej
zainteresovanosti majiteľov
vo výrobe,
• nemusí to byť vždy nová
maštaľ, čo poskytne kravič
kám optimálny komfort,
stačí, keď zanietený zootech
nik vníma a rozumie kravám
a záleží mu na každom jed
nom zvierati,
• jeden zo spoločníkov

drží nočnú pohotovosť pri
pôrodoch,
• keď sa vyrobia kvalitné
objemové krmivá, výživár
ich vie kvalitne napočítať do
kŕmnych dávok (Prof. Dr.
Manfred Hoffmann), kŕmič
dodrží vypočítané množstvá
a zootechnik odkontroluje
všetky uvedené požiadavky,
tak je aj dostatočná produk
cia, kvalitná reprodukcia a aj
vynikajúci zdravotný stav.“
toto je veta hlavnej zootech
ničky, ktorá zaujala zootech
nika p. Ďatka z RD Bzovík,
kde sa chystá veľká investícia
do chovu dojníc v roku 2018,
• veterinárna lekárka je
na podniku každý deň, jej
odmena však závisí od dob
rého zdravotného stavu stá
da a nie od množstva úkonov
a predaných liekov,
• dlhodobé šľachtenie na
zložky (hlavne bielkovina) a dl
hovekosť má opodstatnenie,
• vynikajúca starostlivosť
v okolo‑pôrodnom období
• prepracovaný systém
selekcie jalovičiek už od 4.
týždňa veku, aj s využitím
genomického
testovania,
ale aj faremných záznamov
o úžitkovosti matky,
• pani Schöne, hlavná zo

bytka ohľadom zdravotné
ho stavu a robustnosti. Po
sudzujú sa tu ukazovatele
ako metabolická stabilita,
zdravotný stav vemena,
robustnosť – priebeh a ob
tiažnosť pôrodov, vek pri
prvom otelení, medziobdo
bie, počet pôrodov, mŕtvo
narodené, dlhovekosť a ce
loživotná úžitkovosť.
Okrem toho LKV Sachsen
je zapojené do nemeckého
celonárodného
programu
michQplus, ktorého moti
váciou je zlepšenie na poli
zdravotného stavu vemena
na nemeckých chovoch, kde
predstavuje choré vemeno
druhú hlavnú príčinu núte
nej brakácie. Výsledkom pre
podnik zapojený do kontroly
úžitkovosti je, že spolu s me
sačnou správou KÚ dostane
aj správu o zdravotnom stave
vemena na chove – milchQplus. Tu sú podrobné údaje
o novo‑infikovaných zviera
tách, o úspešnosti liečby po
čas zasušenia, o zdravotnom
stáde prvôstok a veľa iných
faktov.
Dcérskou
spoločnos
ťou Kontroly úžitkovosti
je laboratórium LKS –
Landwirtschaftliche Kom-

otechnička a spolumajiteľka,
hovorí, že hlavným moto
rom ich výsledkov, odhliad
nuc od šľachtiteľskej práce
a selekcie kráv a jalovíc, je
kvalitné krmivo a kvalitný
výživár,
• odchov mladého dobyt
ka na samostatnom závode,
tri kŕmne dávky (bližšie info
u SK FARM Partners),
• skrmovanie pasterizo
vaného zmesného mledziva
počas celého obdobia mlieč
nej výživy jalovičiek.

munikations und Servicegesellschaft mbH, tu je
vykonaných viac ako 62 000
rozborov krmív ročne. Od
roku 2014 prebieha intenzív
na a veľmi úzka spolupráca
s SK FARM Partners, ktoré
ročne prispeje približne 1 000
vzorkami zo Slovenska.
Cielenými rozbormi a po
radenstvom pomáha labo
ratórium, spolu so svojim
tímom poradcov na výživu,
chovateľom optimalizovať
náklady pri produkcii ob
jemových krmív, používaní
hnojív a tým je tu snaha udr
žiavať stáda a porasty v opti
málnom zdravotnom stave.
Od jesene 2016 nasadili
v LKS Lichtenwalde certifi
kovaný systém hodnotenia
a benchmarkingu objemo
vých krmív, bodové hodno
tenie – Index kvality krmiva
(metodika je k dispozícii aj
u SK FARM Partners, ktoré
ju tiež aplikuje).

Návštevy v kontrole
úžitkovosti a laboratóriu
v Lichtenwalde

LKV – Sächsischer Landeskontrollverband e.V.
Kontrola
úžitkovosti
v Sasku je zväz (spolok),
ktorého spolumajiteľmi sú
členovia a teda chovatelia.
Hlavná činnosť zahŕňajú
popri kontrole mliečnej
úžitkovosti aj kontrolu do

Pokračovanie na 15. strane

Téma týždňa / Inzercia

Roľnícke noviny
www.rno.sk

25. 10. 2017

Zdravé a výkonné dojnice v chovoch,
ktoré dlhodobo prosperujú

ni 12 224 kg. Realizovali
10 304 kg mlieka na kravu
a rok pri zložkách, 3,92 %
tuk; 3,26 % bielkovina,
100 % dodávky predali
v kvalite S, počet somatic‑
kých buniek 124-tisíc.
Najdôležitejšie výstupy
z tohto podniku by sa dali
zhrnúť nasledovne:
• vysoký príjem krmiva

ka v samostatnom závode,
• skrmovanie pasterizo‑
vaného zmesného mledziva
počas celého obdobia mlieč‑
nej výživy jalovičiek,
• teľné jalovice sú v lete
čiastočne na paši.
Samozrejme každé stádo
je iné, ale dosahovať dlho‑
dobo najvyššie úžitkovosti,
to sa zväčša zakladá na apli‑
kovaní podobných a hlavne
funkčných praktík.
Pre všetky navštívené
chovy bolo spoločné:
1. Veľmi dobrá krmovi‑
nová základňa, bezchybne
napočítané kŕmne dávky.
(Prof. Dr. Manfred Hoff‑
mann – poradca na všetkých
navštívených chovoch).
2. Využívanie overených
a efektívnych úžitkovosť
‑zvyšujúcich opatrení, po‑
stupov a technológií, ako
napríklad robotické dojenie
a iné inovácie.
3. Motivovaní a vyškole‑
ní pracovníci. Veľmi dobré
stáda majú vždy ošetrujúci
personál, ktorý sa vyznačuje
tým, že je schopný s krava‑

pinovanie) v týždni pôrodu
sú typickou praxou na ceste
k optimálnemu zdravotné‑
mu stavu a vysokým doji‑
vostiam.
7. Zdravotný stav veme‑
na. Úspešné podniky udr‑
žiavajú strukové kanáliky
dojníc v najvyššej čistote
a tým, že identifikujú zápaly
skôr, predchádzajú vzniku
mastitíd.
8. Zabraňovanie vzniku
tepelného stresu. Horko
v maštali negatívne ovplyv‑
ňuje kravu v mnohorakých
fyziologicých
oblastiach
a v správaní. Typické pre
podniky s vysokými úžit‑
kovosťami sú kravíny s pri‑
rodzeným vetraním, s kro‑
pením zvierat v kombinácii
s veľkoplošnými ventilátor‑
mi, respektíve kombinácia
uvedených možností ochla‑
dzovania kráv.
Akonáhle od našich kra‑
vičiek požadujeme viac,
v tom momente im aj my
musíme dať viac, aby zostali
zdravé a udržatelne dosaho‑
vali vysoké úžitkovosti. Je to

25 – 26 kg sušiny kŕmnej
dávky,
• nová farma, na ktorej
boli dorobené všetky potreb‑
né veci k prevádzke – cesty,
brány, sklady a iné,
• selekčný priestor, ktorý
bol rovno na odchode z do‑
járne, obsahoval všetky po‑
trebné veci k rýchlemu rieše‑
niu situácie,
• vynikajúco riešený spo‑
ločný priestor kancelárie, je‑
dálne, školiacej miestnosti,
ktorý sa nachádzal nad do‑
járňou a bez kontaktu s do‑
járňou bolo možné sledovať
dojenie,
• podstielanie
zmesou
slamy, mletého vápenca
a vody,
• kŕmenie
bioplynovej
stanice na 80 %, ale len maš‑
taľným hnojom (prípadne
hnojovicou) – je efetívnejšie
ako sa hnať prikupovaním
krmiva za 100 %,
• dezinfekciu pred doje‑
ním a po dojení robili „ro‑
botické ruky“, tým pádom
potreba len 2 dojičov na
kruhu – Fullwood Rotary
Abreast kruhová dojáreň 60
miest PremiumLine,
• genomické testovanie
jalovičiek,
• odchov mladého dobyt‑

mi dobre zaobchádzať, včas
identifikuje a rieši choré
a krívajúce kravy a vie rozpo‑
znať zvieratá v ruji.
4. Minimalizovanie krí‑
vačiek. Krívania negatívne
ovplyvňujú celú kravu, či už
ide o jej správanie, ale pre‑
dovšetkým príjem krmiva.
5. Plodnosť a zabrezáv‑
ka. Dosiahnuť vysoké úrov‑
ne zabrezávania u vysoko‑
úžitkových kráv je náročná
úloha manažmnentu stá‑
da, ale realizovateľný zák‑
ladný predpoklad. Ukazuje
sa, že to dosahujú podniky,
ktoré nemajú predimenzo‑
vané skupiny čo do počtu
zvierat na počet ležovísk
a kŕmne miesta a zároveň
podniky, ktoré všemožne
zabraňujú vzniku tepelné‑
ho stresu (napr. inštalácia
a správne používanie ven‑
tilátorov).
6. Štandardne vysoká
úroveň zdravotného stavu
u čerstvo otelených kráv.
Podniky s najvyššími úžit‑
kovosťami doprajú svojim
čerstvo oteleným kravám
dostatok kŕmnych miest
a pohodlné ležoviská. Malé
počty zvierat v skupinách
v tranzitnom období a mi‑
nimálne preháňanie (sku‑

náročná úloha, ale dosiah‑
nuteľná. Vysoká dojivosť
a zdravotný stav kráčajú
ruka v ruke.
„Najviac ma teší, že po
návrate domov mi telefono‑
val Prof. Hoffmann, ktorý
sa vyjadril, že v jeho očiach,
ale aj na základe vyjadrení
manažérov
navštívených
chovov, bola SK FARM štu‑
dijná cesta, jedna z najlep‑
šie zorganizovaných, kde
všetko klapalo na minútu
presne, bolo kopec srandy
a neskutočne angažovaná
skupina účastníkov, ktorí
kládli veľmi veľa fundova‑
ných otázok. Pričom boli aj
momenty, keď odovzdávali
Slováci cenné informácie
Nemcom.“ uviedol Dreve‑
nák na záver.
SK FARM Partners pred‑
stavuje medzinárodne za‑
meranú poradenskú a ob‑
chodnú spoločnosť v oblasti
výživy a manažmentu hos‑
podárskych zvierat. Spoloč‑
nosť je inovátorom, ktorý
zlepšuje ekonomiku výroby
mlieka. Má viac ako dva roky
úspešné skúsenosti s kŕm‑
nymi dávkami, využívaný‑
mi pri produkcii GMO free
mlieka.
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V stručnosti by sa dala
práca tohto špičkového la‑
boratória charakterizovať
asi takto – aktivity smerujú
k analytike, nie dopočítaným
hodnotám – presnosť vďaka
špeciálnym, „nepredstavi‑
teľne drahým“ prístrojom
schopným merať na základe
najnovších poznatkov vedy
a techniky – napríklad inku‑
bácia krmiva v bachorových
šťavách, analýza stráviteľ‑
nosti NDF, HFT testy na
meranie energetickej výbavy
krmív a veľa veľa iných roz‑
borov nielen krmív, ale aj
mlieka, pôdy a iných médií.
Zaujímavosťou je, že viac‑
krát týždenne idú do LKS
vzorky mlieka z jednotlivých
podnikov, tieto sú odobrané
pri napĺňaní mliekarenskej
cisterny a výsledky sú pre
mliekarne záväzne pri faktu‑
rácii (tuk, bielkovina, atď.).
Priemerná doba vykona‑
nia rozboru od príjmu vzor‑
ky po zaslanie atestu späť
zadávateľovi predstavuje 1,6
dňa.
Na základe tohto všet‑
kého, nadobudli účastníci
študijnej cesty naozaj pre‑
svedčenie, že pokiaľ ide
o kvalitný rozbor, treba sa
obrátiť na profesionálov,
a neriskovať nepresné dopo‑
čítané parametre, laborató‑
riom so zlomkovým počtom
rozborov v porovnaní z LKS.
„Preto posielame všetky
vzorky od našich zákazní
kov práve sem,“ povedal
Drevenák z SK FARM Part‑
ners, a dodal: „Pomer ceny
a kvality jednoznačne ho‑
vorí pre toto laboratórium,
pretože ceny jednotlivých
rozborov vrátane mikrobio‑
lógie a bodového indexu, sú
na úrovni rozborov ponúka‑
ných u nás, niekedy aj ceno‑
vo výhodnejšie – o kvalite sa
musí presvedčiť každý sám“.
Zaujímavosťou je aj štatút
certifikačnej aktivity LKS
Zert, ktorá vykonáva audity
a certfikuje poľnohospodár‑
ske a potravinárske organi‑
zácie pre 7 rôznych progra‑
mov. Spomenieme bližšie
aspoň jeden: Lebensmittel
ohne Gentechnik (Potravi‑
ny bez génového inžinier‑
stva). GMO free mlieko je
téma v Nemecku, a podľa vy‑
jarenia Prof. Hilgera, kona‑
teľa LKV Sachsen, celkovo
zaregistrovali v priebehu asi
5 rokov 1 200 žiadostí o cer‑
tifikáciu podniku do systé‑
mu, pričom len v roku 2017
je ich už približne 400.
Ďalším navštíveným pod‑
nikom bol Agrargesellschaft
Ruppendorf AG.
Spolu
obhospodarujú
približne 4 200 hektárov,

z toho asi 110 hektárov TTP.
Približne 1 200 hektárov vo
vlastníctve. Chovajú doj‑
nice, majú silnú rastlinnú
výrobu, prevádzkujú bio‑
plynovú stanicu, vyrábajú
kŕmne zmesi aj na predaj
(aj cez online
‑shop), skla‑
dujú obilie, množia osivá
tráv, prevádzkujú obchod
s rozličným tovarom pre
dom, záhradu, hospodársky
dvor aj hospodárske zviera‑
tá. Popritom všetkom majú
silné mechanizačné odde‑
lenie s dielňami, elektrikár‑
mi, stavbármi – pre vlastné
využite ale aj pre verejnosť.
Široký sortiment produktov
a služieb dopĺňa komerčná
podniková kantína. Výška
nad morom: 350 – 600 met‑
rov, priemerná ročná úroveň
zrážok: 840 mm. Priemerná
ročná teplota: 7 °C.
Priemerný stav je 1 128
holštajnských dojníc, bo‑
xové ustajnenie na roštoch.
V roku 2012 nahradilo 28čku kruhovku 21 dojacích
robotov Lely Astronaut A4.
Podnik s uzavretým obra‑
tom stáda, bez prikupovania
jalovíc
Najdôležitejšie výstupy
z tohto podniku by sa dali
zhrnúť nasledovne:
• Low Stress Handling –
žiadne naháňanie zvierat na
dojáreň – úžasná pohoda
zvierat,
• vysoká úroveň welfare
aj keď sa jednalo o prestavby
pôvodných objektov,
• úžasne čisté zvieratá
vďaka roštovému ustajne‑
niu a hygiene pri pôdoji na
robote,
• kŕmia štyrikrát denne,
starou technológiou pros‑
tredníctvom
dopravníko‑
vých pásov – nikdy by neme‑
nili, ani v novej maštali,
• príjem krmiva nad
24 kg sušiny kŕmnej dávky,
• prvé pripustenie u per‑
zistentných zvierat posu‑
nuté na neskôr a to hlavne
u prvôstok,

• kravy nepripúšťajú pred
90. laktačným dňom, prvôst‑
ky až po 120. laktačnom dni
• robotické dojenie výraz‑
ne pozitívne vplýva na dlho‑
vekosť dojníc,
• podnik aj pred spus‑
tením robotov dojil 3 krát
denne, a preto hlavným prí‑
nosom robotov bol nárast
celoživotnej úžitkovosti – za
5 rokov používania v prie‑
mere o 10 000 kg na dojnicu!
• pokles pracovných ho‑
dín na dojnicu a rok zo 62 na
32, po spustení robotov,
• pokles počtu pracovní‑
kov na jednu tretinu, čo bolo
sprevádzané výrazným zvý‑
šením platov,
• stabilný kolektív za‑
mestnancov, inovácie, dodr‑
žiavanie štandardov, každý
vedel, čo má robiť, všetko
fungovalo akosi automatic‑
ky a v kľude bez stresu,
• genomické testovanie
jalovičiek,
• odchov mladého dobyt‑
ka na samostatnom závo‑
de, tri kŕmne dávky (bližšie
info k dispozícii u SK FARM
Partners),
• skrmovanie pasterizo‑
vaného zmesného mledziva
počas celého obdobia mlieč‑
nej výživy jalovičiek.
Posledným navštíveným
chovom bol podnik Agro
‑produkt GmbH, Leubsdorf, spolu obhospodarujú
cca. 1 400 hektárov, z toho
21 % hektárov TTP (roz‑
drobené parcely so svahovi‑
tou polohou). Približne 330
hektárov poľnohospodárskej
pôdy vo vlastníctve firmy.
Výška nad morom: 330 –
500 metrov; Priemerná roč‑
ná úroveň zrážok: 820 mm.
Priemerný stav dojníc je
1 100 kusov, 1 000 ks mla‑
dého dobytka. Podnik spus‑
til v roku 2016 novú maštaľ
pre 1 642 kráv do prevádz
ky. Podnik dlhé roky nekŕ
mi sóju.
Kontrolný rok 2015/2016
uzavrel laktácie na úrov‑

GERO‑celkové
hodnotenie

efektivita celoživ.
v kg na deň života

efektivita celoživ.
v kg na deň života

celoživot. úžitkovosť (vyradených)

roč.
úžit.

umiestnenie
v Sachsen

umiestnenie
v Sachsen

hodnota v kg

hodn. v kg

kg
mlieka

Seifersdorf

7

3

19,8

46 810

10 793

Ruppendorf

16

6

19,2

35 536

11 881

8

11

18,5

36 244

12 224

podnik

Leubsdorf
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