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Zásobovanie dojníc dusíkatými látkami
Prechod na výrobu mlieka
bez sóje za podmienok
nezníženia, pripadne zvýšenia dojivosti, je podľa
Jána Drevenáka, konateľa spoločnosti SK FARM
Partners možný len v spolupráci s kvalifikovanými
výživármi a profesionálmi
v oblasti ekonomiky výživy dojníc a kŕmenia. SK
FARM Partners sa okrem
iného intenzívne poradensky stará o chovy nad 500
kráv na Slovensku, ktoré
takmer rok kŕmi bez sóje.

Na všetkých sme zazna
menali podľa Plemenár
skej ročenky 2016 zvýšenie
mliekovej úžitkovosti, nie
kde aj o 1 000 kg mlieka.
Zároveň podľa vnútropodni‑
kového účtovníctva sme zní‑

Prof. Manfred Hoffmann

prof. Hoffmann sprostred‑
kuje pod záštitou SK FARM
Partners cenné informácie
na tému: „Aktuálne aspekty
zásobovania dojníc dusíka‑
tými látkami“.
Stanovenie cieľov mlieč‑
nej produkcie perspektív‑
nych mliečnych fariem dnes
smeruje k predĺženiu dlho‑
vekosti na viac ako 3,5 lak‑
tácie, celoživotnej efektivity
viac ako 15 kilogramov mlie‑
ka na jeden deň života, miery

logramov živej hmotnosti).
Každý podnik predstavuje
špecifikum. Z toho dôvodu
je nutné vyššie uvedené ciele
doplniť tak, aby podnik pro‑
dukoval toľko mlieka, aby
jeho produkcia bola z po
hľadu podniku nákladovo
‑efektívna a zároveň reš
pektovala jeho špecifiká.
Úroveň mliečnej úžitkovosti
závisí od rozličných pre‑
vádzkových
podmienok.
V popredí pritom stoja fak‑
tory ako lokalita, kvalita
objemových krmív, ustajňo‑
vacie podmienky a úroveň
manažmentu. Faktor výživy
musí byť v prvom rade zame‑
raný na zdravotný stav stáda
dojníc a jeho pripravenosť
na vysoké úžitkovosti, a nie
na úžitkovosti „za každú
cenu“.
Základmi všetkých stra‑
tégií výživy prežúvavcov sú
jedinečné vlastnosti a čin‑
nosti bachorových baktérií
(mikroflóry):
• využitie celulózy ako

Obr. 1: Premena dusíka u prežúvavca, modifikované podľa Sattler a Roffler, 1976; Gabel, 1979;
Püschner, 1988; Kirchgeßner, 1997, 2011

1) by‑pass, *) rumeno‑hepatický obeh Recyclácia endogénneho N do 20 % syntézy bakteriálneho proteínu

Obr. 2: Schéma frakcií dusíkatých látok

Tab. 1: Charakteristika jadrových krmív a šrotov pre dojnice bohatých na dusíkaté látky
à kg (880 g suš.)
využ.
NL

NL

by-pass bielkovina (UDP)

UDP

Rozpustnosť

g/kg

g/kg

%z
NL

g/kg

%

Kukuričný glutén
Kukuričné gluténové krmivo

424

640

50

<5

230

225

25

5 - 10

% za
hod.

320

4

56

49

Zemiaková bielkovina, sušená

515

740

70

5 - 10

518

34

Sójový extrahovaný šrot

275

450

30

10 - 15

135

13

435

450

70

5 - 10

315

3

„upravený (napr. „Soypass“)
Repkový extrahovaný šrot
„upravený (napr. „Byoprofin“)

195

350

35

10 - 15

122

15

350

350

85

5 - 10

298

12

Repkové výlisky (8-12 % tuku)

191

325

15

10 -15

49

45

Extrahovaný šrot z (čiast.) lúpaného slnečnicového semena

170

335

20

10 - 15

67

55

Obilné výpalky

285

360

35

10 - 15

126

12

sušené

245

320

35

10 - 15

112

12

210

280

35

10 - 15

98

12

deukalac UDP 39

300

390

35

5 - 10

253

14

Pivovarské mláto

198

230

45

10 - 15

103

4

Pšenica

172

120

20

10 - 15

24

31

Sušené zelené objemové krmivo (lucerna)

185

220

50

5 - 10

110

30

Hrach

187

221

15

> 15

33

55

Bôb konský

239

285

15

> 15

43

55

Lupina sladká

232

385

20

> 15

77

51

Močovina
Trávna senáž (na porovnanie à kg suš.)

0

2000
1)

0

> 15

0

100

135

165

15

> 15

25

60

Zdroje: DLG tabuľky pre prežúvavce,1997; DLG-Informácia 2 / 2001; Veredlungsproduktion, 2005; Elite, 2007;
rôzne firemné údaje; pracovná skupina „Futter und Fütterung“ DLG, 2011; Databáza LKS Sachsen, 2016,
1) 100g močoviny obsahuje 46 g N x 6,25 =287,5 z toho 70 % = 200 g dusíkatých látok

žili nákladovú cenu mlieka.
Referencie radi dodáme na
vyžiadanie, dopĺňa Dreve‑
nák. Nárast úžitkovosti na
týchto chovoch predstavuje
opačný trend v porovnaní
s priemerom Slovenska. In‑
špirovali sme sa v Sasku, kde
už dávno nie je téma, či sa dá
vyrábať veľa mlieka bez sóje.
Prelomovým bodom bolo
pre SK FARM začatie spo‑
lupráce s prof. Manfredom
Hoffmannom, profesorom
vo výžive dojníc, s viac ako
50 ročnou praxou. Slovenskí
chovatelia ho mohli osobne
spoznať na minuloročnom
odovzdávaní cien pre 10 naj‑
lepších holštajnských cho‑
vov. V nasledujúcom texte
čitateľom Roľníckych novín

brakácie nižšej ako 30 per‑
cent, efektivity krmiva vyššej
ako 1,5 kilogramu mlieka
na kilogram sušiny a príjmu
objemového krmiva (zelené
krmivo, siláže, seno a slama)
na úrovni minimálne 13 – 14
kilogramov v sušine na doj‑
nicu a deň (dojnica – 650 ki‑

živiny (beta‑glykozidickými
väzbami pospájaná mole‑
kula glukózy) a jej premena
na kyselinu octovú, ktorá
dospelým prežúvavcom po‑
krýva 60 až 80 percent ener‑
getickej potreby.
Obsah celulózy v objemo‑
vom krmive je medzi 150 –

Frakcie podľa Licitra et al. (1996); Odhadové rovnice pre UDP (5 a 8 %/h-1) podľa Shannak et al (2000)

Tab. 3: Porovnanie obsahu a kvality NL vybraných krmív s Mikrobiálnou bielkovinou

Téma produkcie
GMO-free
kravského
mlieka sa
stáva stále
aktuálnejšou.
350 gramov na kilogram
krmiva v sušine. Celulóza je
živina, ktorá dosahuje naj‑
vyšší výnos na hektár, v mier‑
nych podnebných pásmach
do 5 ton na hektár, v tropic‑
kých alebo subtropických
oblastiach môže dosahovať
až 30 ton na hektár. Jedine
prežúvavec vie spracovať –
zušľachtiť túto živinu na
mlieko a mäso.
• využitie
nebielkovi‑
nových dusíkatých látok
(NPN) a ich premena na vy‑
sokohodnotnú mikrobiálnu
bielkovinu.
Dôležité zdroje NPN
‑zlúčenín sú zlúčeniny dusí‑
ka v krmovinách (40 – 70 %

Tab. 2: Potreba dusíkatých látok – dojnice

Dusíkaté látky

aminokyseliny
obsahujúce
síru

Lyzín

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

750

225

18 - 24

55 - 60

Sójový extr. šrot

450

135

13,5

28,7

Repkový extr. šrot

350

122

15,8

18,5

Pšeničné výpalky

345

121

3,2

4,4

Lupina, sladká, modrá

295

59

6,7

14,4

Pivovarské mláto

230

105

9,8

5,7

Hrach

220

33

5,9

15,2

Sušené zelené objemové
krmivo (lucerna)

220

110

4,5

9,9

Trávna senáž

165

25

2,0

6,3

Pšenica

121

24

4,5

3,3

Databáza LKS, 2016; Schröder, A., 2008; NRC, 2001; DLG-Futterwerttabelle, 1997

dusíkatých látok) a mo‑
čovina, ktorá je syntézou
močoviny vyrobená z at‑
mosférického dusíka (78,1
objemového
percenta).
Táto obsahuje 46 % dusíka

(Wöhler, 1828).
Dospelý prežúvavec po‑
krýva 35 – 60 % svojej potre‑
by dusíkatých látok z nebiel‑
kovinových zlúčenín.
Pokračovanie na 35. strane

Tab. 4: Potreba dusíkatých látok a syntéza bakteriálneho proteínu u dojníc na zviera (650 kg ž.hm.) a deň
Mlieko

10

laktácia

UDP

Mikrobiálna bielkovina

kg

nasuchostojace kravy

NL

Potreba

Bakteriálna
bielkovina

Potrebná
by-pass bielkovina (UDP)

NEL MJ

NL g

g

% potreby

% potreby

g

71

1 350

1 143

85

15

207

60.-21. deň

od 21. dní

1. - 56. deň

od 56. dňa*

20

104

2 200

1 674

76

24

526

g/ kg suš.

120 - 130

140 -150

155 - 165

155 - 165

30

137

3 050

2 206

72

28

844

g/kg suš.

110 - 120

130 - 140

160

160

40

170

3 900

2 737

70

30

1 163

g / kg suš.

>0

>0

0-2

0-2

50

203

4 750

3 268

69

31

1 482

UDP **

% z NL

< 20

20 - 25

> 30

> 30

60

236

5 600

3 800

68

32

1 800

Rozpustnosť bielkovín

% z NL

> 45

< 45

30 - 40

30 - 40

Využiteľné dusíkaté látky
Ruminálna N-bilancia

* v priemere cca. 35 kg mlieka / zviera a deň; ** by-pass bielkoviny

à 1 MJ NEL je vytvorených 16,1 ± 1,7 g bakteriánej bielkoviny
à 1 MJ ME je vytvorených 10,1 ± 1,5 g bakteriálnej bielkoviny
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Tu by sme mali pozna‑
menať, že fínsky nositeľ No‑
belovej ceny A. I. Virtanen
priniesol dôkaz o tom, že
dojnice dokážu vyproduko‑
vať až do 4 200 litrov mlieka
za rok bez použitia bielko‑
vinových dusíkatých látok,
a teda iba z NPN‑zlúčenín
(94 % močoviny a 6 % amón‑
nych solí).
Využitie tejto jedinečnos‑
ti dojnice ako prežúvavca
predstavuje veľkú výzvu pre
kŕmenie a výživu dojníc do
budúcna. Veľké množstvá
objemových krmív a odbor‑
né a primerané nasadenie
kŕmnej močoviny sú dôleži‑
tým príspevkom pre rieše‑
nie svetových problémov vo
výžive.
Na základe prác dvojice
Henneberg (1825 – 1890)

dojnice aminokyselinami je
celkom zásadne určované
prostredníctvom mikrobi‑
álnej bielkoviny. Až 90 %
kŕmených N zlúčenín (biel‑
koviny a NPN) je v bachore
prostredníctvom amoniaku
+ dostupnej energie preme‑
nených na vysokohodnotnú
mikrobiálnu
bielkovinu,
ktorá je strávená v tenkom
čreve a je zdrojom resor‑
bovateľných aminokyselín.
Mikrobiálna bielkovina je
vysokohodnotný
proteín,
čo dokazuje aj znázornenie
v porovnaní s vybranými
koncentrátmi bohatými na
dusíkaté látky (tabuľka č. 3).
Ohodnotenie vhodnosti
bielkovinového krmiva dnes
dosiahlo taký štandard, že
na jednej strane vďaka rela‑
tívne spoľahlivým hodnotám
z laboratórnych rozborov

Tab. 8: Repkový a sójový extrahovaný šrot u dojníc, modifikované podľa Steingaß, H., 2008

Príjem v sušine zmesnej KD

Dusíkaté látky

By-pass
bielkoviny

Ekviva lent

Degradovateľnosť
Bachor

Produkt

%

g

g

kg

Byoprofin® - R
(repkový extrahovaý šrot)

15

335

285

1,0

deukalac UDP 39
(repkový a sójový extrah. šroty)

35

390

254

1,1

RaPass-RES®
(repkový extrahovaý šrot)

30

335

234

1,2

deukalac UDP 33
(repkový extrahovaý šrot)

34

330

218

1,3

Wisan - Raps®
(repkový extrahovaý šrot)

38

340

211

1,4

RaPass®
(repkové výlisky, (11 % tuku)

30

300

210

1,4

RAPROPLUS®
(repkový extrahovaý šrot)

40

340

204

1,4

podľa „Veredlungsproduktion“ 1 / 2005; Elite 3 / 2007, údaje od výrobcov
(2008-2015); LKS-databáza 2016

a Wolf (1818 – 1894) sú
všetky dusíkaté zlúčeniny
zaznamenané stanovením
dusíka a na základe obsahu
16 % N v bielkovine, vyná‑
sobené hodnotou 6,25 a ná‑
sledne označené ako dusíka‑
té látky.
(100 : 16 = 6,25)
Napriek všetkým slabým
stránkam, ktoré tento proces
má, nebol dodnes vynájdený
žiadny lepší spôsob. Analy‑
tické procesy sa ďalej vyvíja‑
li, ale dusíkaté látky sú jasne
definované:
Dusíkaté látky = N x 6,25
Bielkoviny, proteíny
Aminokyseliny spojené pep‑
tidovými väzbami
+ nebielkovinové zlúčeniny
dusíka (NPN‑zlúčeniny)
voľné aminokyseliny, amíny,
amónne soli, močovina
Premeny dusíkatých zlú‑
čenín v telách prežúvavcov
znázorňuje obrázok č. 1.
Pre praktické inštrukcie,
ktoré budú nasledovať v tex‑
te ďalej, je dôležitou sku‑
točnosťou, že prevažná časť
dusíkatých látok všetkých
krmív je odbúravaná pros‑
tredníctvom bakteriálnych
enzýmov na amoniak a pro‑
stredníctvom
dostupnej
energie je syntetizovaná na
aminokyseliny. Zásobenie

krmív a na strane druhej, od
úrovne úžitkovosti závislých
potrieb dojníc, vieme odvo‑
diť príslušné zodpovedajúce
kŕmne dávky pre praktické
kŕmenie.
Pre správne napočítanie
plánovanej kŕmnej dávky
je nevyhnutných týchto päť
znakov:
1. Dusíkaté látky
2. Využiteľné dusíkaté lát‑
ky (vypočítané z metabolizo‑
vateľnej energie, dusíkatých
látok a by‑pass bielkovín)
3. Ruminálna‑N‑bilancia
(RNB = dusíkaté látky – vy‑
užiteľné dusíkaté látky/6,25
na kg suš.)
4. By
‑pass bielkovina =
UDP,

kg / deň

21,0

21,0

kg / deň

4,6

4,6

Trávna senáž

kg / deň

4,3

4,3

Seno

kg / deň

2,6

2,6

Koncentrát (aj vrátane by-pass tukov) spolu

kg / deň

9,5

9,5

z toho bielkovinové jadrové
krmivá a šroty

kg / deň

3,7

2,5

g dusíkatých látok / MJ NEL

na kg suš.

150/6,9

152/6,9
32,9

kg / deň

33,7

Tuk

%

4,28

4,50

Bielkovina

%

3,45

3,47

Močovina

mg / l

218

266

30 dojníc v skupine, spolu 70 dní pokusu, TMR

5. Rozpustnosť bielko‑
vín v % z NL (Podiel NPN
‑zlúčenín + nízkomolekulo‑
vé zlúčeniny).
Prostredníctvom špeciál‑
nych laboratórnych metód
sa vykonáva frakcionovanie
dusíkatých látok v krmivách,
ktoré umožňuje stanoviť nie‑
len pomer bielkovín a ne‑
bielkovinových dusíkatých
zlúčenín, ale aj rozpustnosť
bielkovín a pomer UDP (viď
obrázok č. 2).
Normy zásobenia dojnice
dusíkatými látkami v závis‑
losti od potreby, a tým základ
pre výpočet kŕmnych dávok,
ukazuje tabuľka č. 2.
Akonáhle potreba dojni‑
ce prevýši kapacitnú schop‑
nosť syntézy bakteriálneho
proteínu (tabuľka č. 4),
môže byť nevyhnutné v kon‑
krétnych kŕmnych dávkach
nasadiť krmivá s vyšším
podielom UDP. To sa stane
aktuálne napr. v prípadoch
kedy, priemerná dojivosť
dosiahne 28 – 30 litrov na
dojenú kravu a deň a ak
siláže sú hlavnou zložkou
objemov.
Tabuľka č. 1 ukazuje naj‑
dôležitejšie šroty a jadrové
krmivá bohaté na dusíkaté
látky s príslušnými hodno‑
tami. V tabuľke č. 5 sú uve‑
dené zvolené krmivá, v kto‑
rých sú bielkovinové frakcie
podrobené technologickej
úprave – konkrétnemu spra‑
covaniu, prostredníctvom
ktorého bol výrazne zvýšený
podiel by
‑pass bielkoviny
v danom krmive.
Trh s krmivami v súčas‑
nosti vykazuje značný ceno‑
vý vývoj pri takmer všetkých
skupinách krmív, čo si vy‑
žaduje nevyhnutnosť prijí‑
mania ťažkých rozhodnutí.
Nárast cien sa týka aj kon‑

Tab. 7: Porovnanie SEŠ a REŠ u dojníc (Spiekers, H., 2001)
Objemové krmivo

kg suš.

11,1

11,2

Koncentrát

kg suš.

9,0

9,5

Sójový extrahovaný šrot

kg

2,3

0

Repkový extrahovaný šrot

kg

0

3,1

Mlieko

kg

31,2

31,3

Bielkovina

%

3,14

3,18

Tuk

%

3,92

3,94

mg/l

278

251

z toho

Močovina

SEŠ

Kukuričná siláž

Mlieko (ECM)

Tab. 5: Jadrové krmivá a šroty bohaté na dusíkaté látky so zvýšeným podielom by-pass bielkoviny

à 1 kg krmiva

REŠ

Záver: 1 kg SEŠ je možné nahradiť prostredníctvom 1,25 kg REŠ + 150 g
obilia; M. Hoffmann, LKV Sachsen, 2001

Či už je to
marketingový
ťah, alebo
požiadavka
mliekarní
podložená
tlakom
spotrebiteľov,
poďme sa spolu
s SK FARM
Partners pozrieť,
či je možné
dosahovať
vysoké
úžitkovosti bez
skrmovanie
sóje.
centrátov bohatých na dusí‑
katé látky (napr. šroty), bez
ktorých nie je možná efektív‑
na výroba mlieka. U väčšiny
prevádzok ide o to, aby sa
nákladovo‑efektívne napl‑
nili biologické požiadavky
dojníc a aby sa z obrovského
množstva ponúkaných kr‑
mív vybrali tie správne.

Pokiaľ ide o zostavova‑
nie kŕmnych dávok musí
byť s pozície poradcu vo
výžive poskytnuté vedeniu
podniku také know
‑how,
aby vedenie mohlo prijať
príslušné prevádzkovo‑nákladovo‑špecifické rozhod‑
nutia, ktoré budú zodpo‑
vedať cieľovej požadovanej
úžitkovosti pri zachovaní
optimálneho zdravotného
stavu stáda. Musí byť urče‑
né, koľko dusíkatých látok,
resp. by‑pass bielkovín musí
byť zadotovaných z prikupo‑
vaných krmív, aby sa nadoji‑
lo (pri dostupnom rozpočte)
požadované množstvo mlie‑
ka a kravičkám nič vo výžive
nechýbalo. Ak v kŕmnej dáv‑
ke chýbajú napr. dusíkaté
látky, prichádzajú do úvahy
všetky krmivá, ktoré majú
vysoký obsah dusíkatých lá‑
tok, napríklad aj kŕmna mo‑
čovina.
Na zabezpečenie potreb‑
ného podielu by
‑pass biel‑

Tab. 10: Nasadenie bielkovinových jadrových krmív a šrotov
v kŕmnych dávkach pre dojnice
kg / zviera a deň
Kukuričná siláž

1

2

3

4

24

24

24

24

Trávna senáž

12

12

12

12

Slama, nakrátená

0,5

0,5

0,5

0,5

Obilie

3,0

4,0

4,0

4,0

Sušené cukrovarské rezky

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

3,5

2,0

Repkový extrahovaný šrot
Sójový extrahovaný šrot

3,5

Byoprofin

1,5

Kŕmna močovina
Minerálne krmivo g
kg suš. / zviera a deň
MJ NEL / kg suš.
stačí na produkciu kg mlieka (z NL)
Dusíkaté látky

1,5
0,100

g / kg suš.

RNB

g N / kg TS

UDP

% des RP

0,200

0,200

0,200

0,200

21,9

22,1

22,9

22,4

7,1

6,9

7,0

7,0

36

35

37

38

163

152

160

154

1

0

0

1
32

24

25

33

Rozpustnosť NL %

3,85

36

32

39

€ / zviera a deň

3,75

3,16

3,48

3,23

100

84

93

86

relatívne

kovín v kŕmnych dávkach
pre vysoko produkčné doj‑
nice, a to približne 30 – 35 %
z dusíkatých látok, je nutné
nasadiť také krmivá, ktoré
majú vysoký podiel UDP,
napríklad rôzne upravené
extrahované šroty, kukurič‑
nú alebo zemiakovú bielko‑
vinu a iné.
Aby sme vedeli jedno‑
ducho posúdiť cenovú pri‑
meranosť (obhájiteľnosť)

Tab. 9: Je možné repkovým extrahovaným šrotom nahradiť sójový extrahovaný šrot? Engelhard,Th., Mahlkow-Nerge,K., Meyer, A., Pries, M., 2012
Výskumný ústav
1

2

3

Kukuričná siláž

25

50

75

Trávna senáž

75

50

25

podiel % zo suš. OK

Mliečna úžitkovosť
(ECM) kg/zviera a deň
doplnenie bielkovín prostredníctvom:
Repkový exrahovaný šrot

33,6

Sójový extrahovaný šrot

31,8

REŠ + SEŠ 50%:50%

31,3

REŠ + kŕmna močovina

ponúkaných krmív, uviedli
sme v tabuľke č. 6 výmen‑
né ekvivalenty (tabuľka je
k dispozícii v spoločnosti SK
FARM Partners). Tieto sa
vzťahujú na 1 kg sojového
extrahovaného šrotu. Všetky
krmivá pod 1,0 kg môžu byť
primerane drahšie ako sojo‑
vý extrahovaný šrot, všetky
krmivá nad 1,0 kg musia byť
primerane lacnejšie. To isté
platí pre stĺpec UDP (by
‑pass) v tabuľke, pre prípa‑
dy, že je nutné prikúpiť krmi‑
vo s vysokým obsahom UDP
pre vysoko úžitkové skupiny
dojníc. Krmivá, ktoré naprí‑
klad v dávke 0,5 kg vnášajú
do kŕmnej dávky rovnaké
množstvo by pass bielkovín
ako 1 kg sójového extra‑
hovaného šrotu, môžu byť
maximálne dvakrát drahšie,
ako ponúkaný sójový extra‑
hovaný šrot.
Takýto praktický postup
pri kupovaní krmív, prípad‑
ne uzatváraní kontraktov,

40,7

39,7

36,7

41,3

38,4

umožňuje využiť situáciu
na trhu a to pri zohľadnení
biologických
požiadaviek
dojnice.
Nakupovanie krmiva iba
na základe ceny za metrák,
prípadne za tonu a zároveň
nezohľadňovanie všetkých
špecifických vlastností kr‑
miva a špecifických potrieb
zvierat, môže podniku spô‑
sobiť významné hospodár‑
ske škody a ohroziť zdravie
stáda dojníc.
Je pritom nutné podo‑
tknúť, že pri ponúkaných
krmivách môže dôjsť k hod‑
notovým odchýlkam medzi
skutočnými a deklarovaný‑
mi živinami. To sa týka naj‑
mä importov z rozličných
krajín pôvodu, ale takáto
situácia sa môže vyskytnúť
aj v závislosti od obsahu su‑
šiny, roku zberu a podobne.
Preto je pri nákupe nutné
dbať na to, aby predávajúci
písomne doložil deklarované
znaky, tieto si môže chovateľ
potom overiť pri testovaní
v konkrétnom akreditova‑
nom laboratóriu.
Pokračovanie na 36. strane
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Pokračovanie z 35. strany

V dôsledku faktorov, ako
sú:
• vysoké ceny sójového
extrahovaného šrotu,
• požiadavka
zásobo‑
vať hospodárske zvieratá
dusíkatými látkami z krmív
dopestovaných vo vlastnej
krajine,
• a stále silnejúcej a silnejšej spoločenskej požiadavke, na GMO free kŕmne
dávky, teda výživu dojníc
bez geneticky modifikovaných rastlín či organizmov,
ktorá vychádza tak od spotrebiteľov a následne spracovateľov, ako aj z odborných
kruhov,
zohrala v posledných 15
rokoch stále väčšiu úlohu
otázka zámeny sójového extrahovaného šrotu vo výžive
vysoko produkčných dojníc
za repkový extrahovaný
šrot (00-kvalita).
V tabuľkách č. 7, 8 a 9
sú zosumarizované presné
výskumy, ktoré ukazujú, že
výživa vysoko produkčných
dojníc bez sóje je bez akých‑
koľvek problémov možná.

Tieto výskumy boli a sú
v praxi potvrdené mnohými
poľnohospodárskymi pre‑
vádzkami, kde veľa z nich
nekŕmi sójový extrahovaný
šrot už viac ako 10 rokov
a aj napriek tomu dosahu‑
jú vysoké dojivosti a dobrý
zdravotný stav svojich stád
dojníc.
Celkovo sa ku kŕmeniu
repkového extrahovaného
šrotu dá povedať nasledov‑
né:
1. Aj pri vysokých mlieč‑
nych úžitkovostiach je mož‑
né plné nahradenie sójového
extrahovaného šrotu repko‑
vým extrahovaným šrotom.
Predpokladom sú vyvá‑
žené kŕmne dávky, ktoré
spĺňajú normy ohľadom
štrukturálnej
účinnosti,
energetickej výbavy a záso‑
benia dusíkatými látkami,
v neposlednom rade aj záso‑
benia minerálmi a vitamín‑
mi.
2. Repkový extrahovaný
šrot môže byť bez nežiadu‑
cich účinkov skrmovaný
v množstve do 5 kilogramov
na zviera a deň. Pri vysokých

skrmovaných množstvách je
nutné zohľadniť obsah síry.
3. V kŕmnych dávkach
s vysokým podielom kuku‑
ričnej siláže, prináša kom‑
binácia repkového extra‑
hovaného šrotu a kŕmnej
močoviny najvyššiu produk‑
ciu mlieka.
4. Na zabezpečenie dosta‑
točného podielu UDP v kŕm‑
nych dávkach, môže byť
potrebné nasadenie 1 – 1,5
kilogramu by‑pass repkové‑
ho extrahovaného šrotu.
5. Náklady na krmivá na
kilogram vyrobeného mlie‑
ka boli pri súčasnej cenovej
úrovni krmív najnižšie vo
verziách kŕmnych dávok
s repkovým extrahovaným
šrotom.
6. Nasadenie repkového
extrahovaného šrotu, na
rozdiel od importovaného
sójového
extrahovaného
šrotu, zaručuje výživu bez
geneticky modifikovaných
organizmov.
V tabuľke č. 10 sú ešte raz
zosumarizované denné kŕm‑
ne dávky, ktoré ukazujú roz‑
ličné možnosti.

Už na začiatku tohto člán‑
ku sme zdôraznili, aký veľký
význam má nasadenie kŕm‑
nej močoviny. Kŕmna mo‑
čovina tvorí dôležitú súčasť
kŕmnych dávok prežúvavcov
na celom svete.
Zásady použitia sú dávno
známe:
1. Výživ. hodn.: 100 g mo‑
čoviny obsahuje
46 g dusíka = 287,5 g
dusíkatých látok, pri 70 %
zužitkovaní
= 200 g dusíkatých látok
(≈ 2,4 kg mlieka)
100 % odbúranie v bacho‑
re, žiadna by‑pass bielkovi‑
na, žiadna energia!
2. Obmedzenia pri pou‑
žití: do 20 g močoviny na
100 kg živej hmotnosti (do‑
bytok až od približne 200 kg
ž.hm.)
3. Podmienky: Dodržať
krmivársky zákon
Pokryté energetické po‑
žiadavky
Obsah škrob/cukor >
180 g / kg suš.
Potreba dusíkatých látok
nepokrytá
(Dusíkaté
látky/zviera

a deň, Rozpustnosť bielko‑
vín, RNB)
4. Možnosti foriem skr‑
movania: priamo do mixu /
DOVP s obilím
5. Ekvivalent NL/Cena:
podľa obsahu dusíkatých lá‑
tok: (energiu dobilancovať
obilím)
1 kg SEŠ ≈ 1,25 kg REŠ
≈ 0,225 kg močoviny
(M. Hoffmann, LKV Sa‑
chsen 2016)
Zhrnutie

Hlavným zdrojom zá‑
sobovania dojnice amino‑
kyselinami je mikrobiálna
bielkovina, ktorá je zo syn‑
tézy amoniaku, a ten vzniká
z bielkovín a NPN‑zlúčenín
z prijatých krmív v bachore.
Najdôležitejšou požiadavkou na kŕmne dávky
pre dojnice je optimalizácia
týchto mikrobiologických
premien v bachore prostredníctvom odborného zostavenia dávok.
Pri skrmovaní jadrových
krmív a šrotov bohatých

na dusíkaté látky, je nutné
zohľadniť okrem obsahu
dusíkatých látok aj špecific‑
ké vlastnosti konkrétneho
krmiva (UDP, rozpustnosť
bielkovín, a iné).
Pre posúdenie nákladov
na kilogram dusíkatých lá‑
tok, resp. na kilogram UDP
sme uviedli proces cez vý‑
menné ekvivalenty.
Analogicky fyziologickým
východiskám je aj prakticky
dokázané, že 1 kilogram só‑
jového extrahovaného šro‑
tu je možné bez problémov
nahradiť 1,25 kilogramami
repkového extrahovaného
šrotu + 150 g obilia.
Pre konkrétne typy kŕm‑
nych dávok sa odporúča aj
použitie by‑pass repkového
extrahovaného šrotu a kŕm‑
nej močoviny.
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