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Tematický výlet s chovateli 
po českých farmách

V minulém čísle našich Chovatelských listů jsme inze-
rovali program COW Manager. Návazně jsme umožnili 
případným zájemcům o tuto sofistikovanou nadstavbu 
poznat funkci systému přímo v  provoze. Vydali jsme 
se proto s chovateli do zemědělského podniku Selekta 
Pacov, kde nám předvedli a ukázali, jak tento program 
pomáhá v každodenní práci, jak sleduje kompletně zví-
ře po celý den a jaké je praktické využití výstupů pro 
řízení stáda. Spolumajitel firmy Ing. Diviš nám potvrdil, 
že tento servis spolehlivě ohlídá reprodukci a upozorní 
na případné vznikající zdravotní problémy s významným 
předstihem, čímž je umožněno včasné a efektivní řeše-

ní. Prošli jsme chov, kde bylo zajímavé i srovnání práce 
několika typů dojících robotů. 

Další zastávkou byl zemědělský podnik Rozvodí, spol. 
s r.o. Zde mají již rok v provozu kruhovou robotickou do-
jírnu s 28 místy. Zootechnik Martin Braun nás provedl 
a seznámil s klady i zápory tohoto typu dojení.

Velké poděkování za ochotu a čas s námi strávený do 
Selekty Pacov a do Rozvodí Černov.

Naďa Macháčková, CHOVSERVIS a.s.
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CowManager svým průkopnickým řešením sledo-
vání krav ušními senzory, způsobil revoluci ve svě-
tě monitorovacích systémů krav. Gerard Griffioen, 
zakladatel CowManageru, vysvětluje: „Všechno 
to začalo tady v Harmelenu v roce 1984. Jsme ro-
dinný podnik. Na začátku jsme vyvinuli program 
pro naši farmu. Později o něj projevili zájem další 
chovatelé a veterináři. Přelomem byla návštěva 
veterinárního semináře v USA v roce 2005. Můj 
program tam získal ocenění. Následovalo pozvá-
ní od Billa Gatese z Microsoftu a prohlídka ame-
rických farem. Zde jsem viděl, jak farmáři zápasi-
li se zdravím v období otelení. Přišel jsem proto 
s nápadem, pomoci jim s technologií.“ Dnes je 
CowManager využíván na pěti kontinentech ve 
více jak třiceti zemích.

Pokročilý systém monitorování 
krav - CowManager

Jediný monitorovací systém krav, který kombinuje 
teplotu uší s chováním
Měřením a zpracováním údajů o teplotě a chování po-
skytuje CowManager přesné informace o každém zvíře-
ti. CowManager vás upozorní na problém o několik dní 
dříve, než se projeví klinické příznaky nemoci zjistitelné 
sebezkušenějším člověkem. Díky včasným informacím 
a preventivnímu ošetření problematických zvířat lze za-
bránit těžkému průběhu onemocnění. To shrnuje Drew 
Johnson z farmy Santiam Dairy v USA (500 krav): „Za 
sedm měsíců používání CowManageru jsme ušetřili 
8 000 dolarů za léky. Vedle toho se také výrazně snížily 
ztráty úhynem. CowManager nám také šetří čas při hle-

dání a léčení skutečně nemocných krav a je až k neuvě-
ření jak brzy nemoc zachytí. Návratnost této investice je 
maximálně 1,5 roku.“ 

Inteligentní algoritmus poskytuje cenné údaje také o 
pohlavních cyklech jednotlivých krav sledováním ne-
jen délky a intenzity cyklu, ale zejména upozorněním 
na problematické plemenice, které nepřicházejí do říje, 
mají nepravidelné říje nebo zmetaly. Ing. Pavel Lhotský 
ze ZD Kochánov uvedl: „Dříve jsme používali na první za-
puštění 100 % Ovsynch, po zavedení CowManageru se 
nám Ovsynch snížil na 15 % problémových krav. Zlepšila 
se březost a tím i mezidobí a ostatní ukazatele. Zlepšil se 
i zdravotní stav krav včasným vyhledáním zdravotních 
problémů (díky sledování příjmu krmiva, přežvykování, 
teploty). Program CowManager je jednoduchý a zvládne 
ho každý, kdykoliv a kdekoliv.“

Od roku 2019 je u CowManageru k dispozici také systém 
pro vyhledávání krav s názvem Find My Cow (Najdi moji 
krávu). Katie Falk z Southern Ridge Cow Palace v USA o 
něm říká: „Find my Cow se velmi snadno používá. Zefek-
tivnil mi zjišťování, kde se která kráva nachází. Nemusím 
chodit sem a tam a sledovat čísla u všech krav. Pomáhá 
šetřit práci i čas a rádi s ním pracujeme.“

Program a zařízení stále aktuální díky bezdrátové-
mu programování
Cílem CowManageru je systém neustále vyvíjet a zdo-
konalovat na základě podnětů a připomínek zákazníků. 
Novinky se zkoušejí na vlastní farmě a u dalších spřá-
telených farmářů. Všechna nová, otestovaná a ověřená 
vylepšení a aktualizace softwaru jsou okamžitě pro-
střednictvím internetu k  dispozici všem zákazníkům, 
přičemž se za ně nic víc neplatí. 
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Na konci loňského roku byl rozšířen modul výživa, kte-
rý ještě pečlivěji hlídá krávy před otelením, porovnává 
chování jednotlivých skupin ve stáji mezi sebou nebo 
jedné skupiny v různém časovém období a upozorňuje 
na neobvyklé chování celé skupiny. Velmi užitečné jsou 
tyto informace při sestavování krmných dávek a sle-
dování jejich vlivu na stádo. Novinkou je také hlášení 
teplotního stresu, díky čemuž může chovatel přistoupit 
k preventivním opatřením a sledovat jejich účinek. Wilf-
ried Reuvekamp z Hilltop Dairy v USA udává: „Náhledy 
poskytnuté novým modulem Výživa mě povzbudily k 
zavedení změn, které vedly k trvalému průměrnému 
příjmu 17 kg sušiny na zvíře a den u suchostojných. To 
výrazně přispělo k následné vyšší produkci mléka.“

Stačí jen připojit a hned fungovat! Rychlá a jednodu-
chá instalace, bez natahování kabelů
Podle Guus Oostveena, generálního ředitele Cow-
Manageru: „Zatímco ostatní byli stále zaneprázdně-
ni obojky a pedometry, byli jsme první, kdo uvedl 
na trh ušní senzor. Systém je plug-and-play (připoj 
a používej). Takže žádné tahání kabelů přes celou 
stáj a učení se složitému systému. Stačí jenom oby-
čejná zásuvka. A pokud ani ta není k dispozici, na-
příklad na pastvě, pak poskytujeme solární panely.“  

Jednoduchost a dostupnost jsou v tomto ohledu prvo-
řadé. Senzor jednoduše navěsíte do ucha krávy, jako 
když věšíte náušnice. Ing. Josef Diviš ze Selekty Pacov 
a.s. řekl: „CowManager jsme si pořizovali v  roce 2015 
původně jenom pro jalovice, později i pro krávy, proto-
že po technologické selekci se nám nedařilo dostat se 
zpět na původní stav krav. Z  robotů máme zkušenosti 
jak s  pedometry, tak i obojky. Na CowManageru oce-
ňuji snadnost navěšování a neuvěřitelnou přesnost. Teď 
máme zvířat tolik, že mohu i prodávat vysokobřezí jalo-
vice. Jsem rád, že jsme do CowManageru šli.”

Kompatibilní s více než 40+ manažerskými systémy
CowManager je propojen s více než 40+ manažerskými 
a dojírenskými programy z celého světa. Barry O Maho-
ny z Berell Farm Ltd v Irsku to chválí: „Integrace s mana-
žerským programem mi šetří spoustu času v  kanceláři, 
nemusím pořizovat data dvakrát a i proto je naše rozho-
dování mnohem jednodušší a efektivnější. Zaměřujeme 
se teď díky tomu více na problémy se zvířaty po otelení 
a vůbec nám to umožňuje trávit více času péčí o zvířata.“

CowManager: Elegantní. Chytrý. Přesný
Tisíce chovatelů ve více než 30 zemích po celém světě 
spoléhají na snadno instalovatelný a uživatelsky pří-
větivý ušní systém CowManager pro přesné sledování 
plodnosti, zdraví, výživy nebo lokalizaci jejich krav. Mít 
užitečné a přesné informace pro rozhodování zajišťuje 
úspěch a ekonomiku chovu. 

Zvětšování mléčných farem a zároveň nedostatek kva-
lifikovaného personálu, znesnadňuje individuální péči 
o zvířata. Jak uvedli zootechnici ze Solmilk Olešná, a.s.: 
„Jalovice máme umístěny odděleně od krav. Vzhledem 
k nedostatku pracovníků byl u nich problém s vyhledá-
váním říjí, který se řešil používáním hormonů. CowMan-
ager je náhrada za chybějící pracovníky. S jeho použitím 
víme, že připravená skupina jalovic k inseminaci bude 
během jednoho měsíce březí po přirozených říjích. Zlep-
šili jsme nejenom zabřezávání u jalovic, ale dostali jsme 
se i na optimální věk pro zapouštění. Bez CowManage-
ru si už dnes reprodukci jalovic neumíme představit.“  

Inovativní monitorovací systém CowManager přináší 
také pocit klidu a šetří čas. Guus Oostveen vysvětluje: „S 
ušními senzory CowManager se zlepší pohoda krav, účin-
nost a optimalizace krmení a sníží se používání antibio-
tik a hormonů. V neposlední řadě náš systém poskytuje 
chovateli větší svobodu, protože ví, že stádo je monito-
rováno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A ať je kdekoliv 
má v telefonu nebo v počítači vždy aktuální informace.“ 

„CowManager vydělává peníze,“ říká Brody Stapel 
z Double Dutch Diary LLC ve Wisconsinu v USA. „Nainsta-
lovali jsme ho hlavně kvůli reprodukci, ale zjistili jsme, 
že tento systém nám peníze skutečně vydělává a ne, že 
je jenom šetří.“

Bc. Václav Lebeda a Ing. Marie Ondráková, Ph.D., 
ISB-GENETIC s.r.o., www.isbgenetic.cz 
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Snížené  
přežvykování

 Kráva #98

Nemocná
  Kráva #36 V říji

Kráva #125

Více informací na www.cowmanager.com/czech

Mějte neustálou kontrolu  
o svých plemenicích! 
S CowManagerem věnujete pozornost správným zvířatům 
ve správném čase. Informace o plodnosti, zdraví a výživě v 
reálném čase 24 hodin 7 dní v týdnu vám pomohou pracovat 
efektivněji, ušetřit výdaje na léčení, zlepší celkový zdravotní 
stav a tím i produkci  vašich krav. S CowManagerem máte nad 
svým stádem vždy plnou kontrolu!

“Na CowManageru oceňuji snadnost navěšování 
a neuvěřitelnou přesnost. Jsem rád, že jsme do 
CowManageru šli.”
Ing. Josef Diviš, Selekta Pacov a.s., 350 krav na mléčných robotech



7

Býci C (katalogové listy)
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Evropě chutnají geny z Nahořan

Pánové, představte nám podnik Nahořanská a.s. 
s pohledem do nedávné historie chodu firmy.

Podnik hospodaří v rozmanitých půdních a klimatických 
podmínkách, jižně od vodní nádrže Rozkoš na ploše 
cca 2 210 ha zemědělské půdy. Jsme součástí skupiny 
AGRO CS a.s. Na polích pěstujeme obilí, hrách, inkarnát, 
cukrovku, řepku, vojtěšku, silážní kukuřici a kukuřici na 
CCM. V  režimu luk obhospodařujeme 230 ha. Dále je 
zajímavá produkce jahod na 1,5 ha plochy. Počítáno 
přes tržby, zhruba 30% podíl produkce RV je vyčleněn na 
zajištění vlastních potřeb pro ŽV. Zde jsme orientováni 
výhradně na produkci mléka a prodej zástavových 
telat a VBJ. Chováme cca 1 050 ks skotu českého 
strakatého plemene, z  toho je 450 ks dojených krav, 
250 ks v kategorii telat a 350 ks v kategorii starších 
jalovic. Býčky z  kapacitních důvodů nevykrmujeme 
a prodáváme je v kategorii telat. Skot chováme na dvou 
střediscích, na VKK Městec a na odchovně v  Krčíně.  
V současné době jsme na průměrných 8 500 kg mléka 
za laktaci při průměrném obsahu 4,07 % tuku a 3,65 % 
bílkovin. Mléko dodáváme do BOHEMILK a.s., mlékárny 
v Opočně v kvalitě Q CZ. Tržnost máme nad 98,5 % při 
dlouhodobém průměru SB pod 160 tis.

Výsledky užitkovosti jsou na velmi dobré úrovni. 
Zmínili jste, že se chov orientuje na výhradně české 
strakaté plemeno. Bylo tomu tak vždy?

V polovině června jsme absolvovali jednání ve společnosti Nahořanská a.s. Běžná pracovní schůzka se nesla 
v přátelském prostředí a vyústila v neformální, ale inspirativní rozhovor. Vedoucí ŽV, pan Otakar Truněček 
a zootechnik chovu, pan Václav Hryzlik, se ve svých odpovědích vzájemně doplňovali a my jsme si pro naši 
práci „odnesli“ i pár užitečných informací. Považujeme za přínosné se o ně podělit s našimi čtenáři.

Nebylo. Zhruba před dvaceti lety jsme se i u nás vážně 
zabývali myšlenkou převodného křížení směrem 
k holštýnskému plemeni. Ale po zralé úvaze tehdejšího 
nového vedení společnosti padlo, z našeho dnešního 
pohledu, správné rozhodnutí a my u českých strak 
zůstali.

Na jaké úrovni byla tehdejší produkce a s čím jste 
se během posledních dvaceti let potýkali?

To byla jiná doba. Dojili jsme zhruba 6 000 kg mléka 
na krávu a rok. Stádo bylo tehdy dost roztříštěné jak 
v  plemeni, tak v  typu. Úplně spokojeni jsme nebyli 
ani s  technologií ustájení a zdravím zvířat. Museli 
jsme si zvolit postupy a strategie směřující ke splnění 
vytýčeného cíle. Ze stáda jsme začali vytlačovat 
kříženky s  holštýnskou krví a do připařovacího plánu 
jsme postupně nasazovali menší počet prověřených 
strakatých býků. Prostor dostali zejména býci Vanstein 
a Rau. Zároveň jsme vybrali skupinu krav k  další 
šlechtitelské práci a první úspěch se dostavil v roce 
2009. To se narodil Ibalgin, který byl ve své době 
velice úspěšným býkem. Bohužel, jeho rodina se 
dále neprosadila a postupně zanikla. Rau pak stojí za 
původem dvou významných rodin, se kterými dnes 
intenzivně pracujeme. Ruku v  ruce s  šlechtitelskou 
prací jsme měnili technologie v chovu, bez kterých by 
dosažení současné úrovně nebylo možné. Za všechny 
bych jmenoval přestavbu porodny (2004), kompletní 
rekonstrukce skupinových hal (2007 a 2018) a výměna 
dojírny – dnes DELAVAL 2x16 s  rychlým odchodem 
(2019). Na žádnou z  těchto rekonstrukcí nebyly 
čerpány dotace. Veškeré úpravy byly motivovány 
snahou zajistit zvířatům lepší podmínky k  chovu. 
Výsledky se dostavovaly postupně, krok za krokem. 
Současně s produkcí se začalo zlepšovat i zdraví a stav 
reprodukce. Dnes je po této stránce chov stabilizován. 
Se současným stavem jsme docela spokojeni.

Nejen místní chovatelé znají kvality býka Magnum 
a vědí také, že pochází ze společnosti Nahořanská 
a.s. Zmínili jste, že ve stádě pracujete s konkrétními 
rodinami. Můžete to dále na příkladu Magnuma 
rozvést? 
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Ano, v současné době působí v chovu dvě významné 
rodiny, obě zakladatelky jsou po býku Rau (otec matky 
u obou je MKM-231). První není tak významná sílou 
počítaných indexů plemenných hodnot, ale o to více je 
pro nás cennější její fenotypový projev. Její zakladatelka 
CZ208807952 je výrazná v typu a excelentní v mléčné 
produkci. Dosud v chovu působí a je na deváté laktaci 
při průměru 10 993 kg mléka (3,82 %t; 3,47 %b). 
Z  jejího původu odvozujeme 34 potomků – jaloviček. 
Ty, které se zde otelily a dále v chovu působí, si v sobě 
nesou vlohy pro stejný fenotyp. Bohužel, zatím nám 
tato rodina nedala býčka, který by „byl na číslech“. 
Magnum pochází z  druhé rodiny, její zakladatelkou 
je kráva CZ208845952 Beruška. To je jiný příběh. 
Beruška na sebe upozornila absolutním vítězstvím na 
chovatelském dni ve Mžanech 2012 a neunikla tak 
pozornosti plemenářské firmy PLEMO a.s. Ta jí posléze 
zařadila do portfolia svých významných MB. Kráva se 
dále využívala a doposud z jejího původu odvozujeme 
20 narozených jaloviček. Na základě dohody byl na ní 
k  inseminaci pro rok 2013 vybrán výrazný produkční 
býk Wille. Z  této kombinace pak vzešel Magnum. 
Jeho průběžné počítání neslibovalo nějaký výraznější 
výsledek, ale jakmile se z  testace otelily jeho první 
dcery, tak nastal zlom. Síla rodiny, kombinace původu, 
užitkovost a exteriér dcer, genomické indexy, to vše 
se dokonale propojilo. A co nás dále velmi těší je 
zájem o tohoto býka. Dle informací zaměstnanců 
PLEMA a.s. se Magnuma prodalo již 100 000 dávek 
a z toho 60 000 dávek odešlo do zahraničí. Býk je prý 
ve vynikající kondici a jeho ošetřovatelé si chválí jeho 
klidný temperament. Ten je ostatně typický pro celou 
jeho rodinu. 

Magnum není jediným býkem pocházejícím z této 
výjimečné rodiny. 

Není. Jak jsme již zmínili, rodina Berušky má v  sobě 
velký potenciál. Její dcery stojí za plemennými býky 
jako NA Saturn a NA Tornado. My ovšem věříme i dalším 
synům, kteří opouštějí náš chov a končí na inseminační 
stanici. Plemenné býčky z  Nahořan poznáte podle 
prefixu NA před jménem býka. V současné době čeká 
na své uplatnění v chovu dalších asi deset synů různého 
věku a fázi výběru. Naše postupy koordinujeme se 
šlechtitelem společnosti PLEMO a.s. a celý šlechtitelský 
proces nám dobře funguje.

Jaké používáte býky a jaké limity máte nastaveny 
pro tvorbu připařovacího plánu?

Z hlediska genetického založení a plemenné skladby 
jsme postupně přešli na čisté fleckvieh býky. Jako 
většina chovů, i my při výběru upřednostňujeme 
mléčnou užitkovost, končetiny a vemena. Teď se 
zaměřujeme především na postavení, rozmístění 
a délku struků. Myslíme si, že obecně celá populace 
má v těchto parametrech určité rezervy.  Individuálně 
rozhodujeme o každé kombinaci a použití býka. 
Skladba býků v  připařovacím plánu se může zdát až 
zbytečně rozsáhlá, ale má to svůj důvod. Abychom měli 
možnost stále nabízet něco nového a netradičního, 
musíme hledat, zkoušet a kombinovat. To je naše 
cesta. Proto i mladí genomičtí býci si u nás najdou svůj 
prostor. A pokud v jejich původech vidíme silné rodiny, 
tak je využíváme. Pro někoho se může zdát zajímavé 
i to, že původem naši vlastní býci se opět používají 
i v  našich připařovacích plánech. Právě Magnuma 
stále využíváme jako korektora užitkovosti a utváření 
vemen. Pokud jim věříme, není o čem diskutovat, má 
to svoji logiku. 

Sedíme spolu v  kanceláři, kde kolem nás je 
vystaveno mnoho ocenění z  různých soutěží 
a výstav. Co vám přináší účast na podobných 
regionálních a celorepublikových akcích?

Je to především další starost a práce navíc. Ale my 
cítíme potřebu se prezentovat, protože kdo chce 
využívat naší genetiku, musí ji vidět a musí o nás něco 
vědět. Něco to stojí, ale my to bereme jako investici 
do budoucna.  Je to nedílná součást naší strategie. A co 
to přináší? Za všechny příklady uvedeme jeden. Když 
jsme pro zahraničního zákazníka připravovali skupinu 
VBJ k prodeji a on v naší kanceláři viděl ocenění – zvon 
z Radešínské Svratky, na místě dohodl obchod a vzal 
celou kolekci bez dalšího výběru.

Závěrem nám prosím prozraďte, jak vidíte další 
budoucnost a směřování chovu?

Na naši budoucnost a prosperitu působí nekonečně 
mnoho faktorů a i ty se navíc vzájemně ovlivňují. 
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Ty, které ovlivňovat můžeme, také ovlivňovat chceme! 
Managment chovu – technologie, welfare, výživa, 
zdraví, ekonomika, odpady, atd. Aktivně zavádíme 
užitečné novinky a trendy. Na podzim jsme se přihlásili 
k  plošné evidenci zdravotního stavu zvířat a terénní 
data odesíláme ke zpracování. Snažíme se vnímat 
potřeby trhu a s  opatrností sledujeme diskuzi okolo 
bezrohosti a beta kaseinu v mléce. Děláme vše pro to, 
abychom udrželi a dále rozvíjeli důvěru spotřebitelů. 
To jsou naše výzvy. A záleží nám na tom, abychom 
jednou mohli předávat svoje stoly uklizené a práci bez 
nedodělků.

Kolektivu zootechniků z Náhořanské a.s. děkujeme 
za rozhovor.

Jan Šollar, Naďa Macháčková 
CHOVSERVIS a.s.

Ještě by to sem chtělo nějakou jednu hezkou ilustrační fotku
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Příspěvek byl zpracován s podporou Ministerstva zemědělství ČR, projektu NAZV QK1910320 a institucionální 
podpory MZE-RO0718.

Poruchy reprodukce 
ve šlechtění dojeného skotu

Úvod
Předpokladem rentabilního chovu dojnic je jejich 
dobrá, bezproblémová plodnost. Tomu však často 
brání výskyt poruch reprodukce, z nichž jsou za eko-
nomicky nejzávažnější považovány zadržení lůžka, 
metritida a syndrom ovariálních cyst. Podle dřívějších 
populačních studií může postihnout zadržení lůžka 
2 až 39 % laktací (střední hodnota, tj. medián výsky-
tu 9 %), metritida 2 až 37 % laktací (medián výskytu 
10 %) a syndrom ovariálních cyst 1 až 16 % laktací 
(medián výskytu 8 %). Tyto poruchy reprodukce mají 
genetickou složku, a je tedy možné šlechtěním zvýšit 
genetický potenciál pro odolnost vůči nim. Proto jsou 
dnes znaky zdraví zastoupeny v selekčních indexech 
dojeného skotu v chovatelsky vyspělých zemích, jako 
jsou severské země, USA, Kanada, Nizozemsko či Ně-
mecko.  

V  České republice nebylo donedávna plemenářské 
využití znaků zdraví možné z důvodu nedostupnosti 
plošných údajů o výskytu nemocí a zdravotních poruch 
v populaci. Jako řešení byla ve spolupráci odborníků 
z Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., v Hradi-
štku (ČMSCH), Výzkumného ústavu veterinárního lé-
kařství, v. v. i., v Brně (VÚVeL) a Výzkumného ústavu 
živočišné výroby, v. v. i., v Praze Uhříněvsi (VÚŽV), na-
vržena webová aplikace nazvaná „Deník nemocí a lé-
čení“. Aplikace umožňuje přenos dat od chovatelů do 
centrální databáze, jejich ukládání, správu a průběžné 
vyhodnocování. Celý systém vznikal především v le-
tech 2015–2018 v rámci řešení výzkumného projektu 
Ministerstva zemědělství ČR NAZV QJ1510217 „Návrh 
a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech 
skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění 
a pro racionální užívání antimikrobik“. 

Pro zadávání zdravotních dat do Deníku je velmi 
důležité sjednocení diagnóz. To se odvíjí od  hierar-
chicky tříděného Klíče diagnóz, který byl kolektivem 
VÚVeL vytvořen na základě doporučení Mezinárod-
ního výboru pro kontrolu užitkovosti ICAR (certifiko-
vaná metodika Zdravotní klíč strukturovaný k vedení 
databáze nemocí dojeného skotu, Šlosárková a kol., 
2016). Na stránkách Deníku jsou k dispozici jak Klíč, 

Eva Kašná, Ludmila Zavadilová, Zuzana Krupová, Anita Klímová
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves
Kontakt na autorku: kasna.eva@vuzv.cz

tak i podrobný návod k  obsluze aplikace (Evidence 
nemocí a léčení skotu v aplikaci Deník nemocí a léče-
ní, Staněk a kol., 2018). Deník byl otevřen v testova-
cím provozu v průběhu roku 2017. Dnes je dostupný 
po registraci všem chovatelům na stránkách ČMSCH 
(www.cmsch.cz/) v rámci Internetu pro chovatele. Na 
sběr dat navazuje pravidelný odhad plemenných hod-
not (PH) pro klinickou mastitidu a nemoci paznehtů, 
který je v současné době v implementačním režimu. 
Plemenné hodnoty jsou kombinovány do Indexu 
zdraví, a jsou součástí rutinních sestav publikovaných 
PLEMDAT, s. r. o., u plemenic ze stád, která evidují 
nebo elektronicky předávají data o výskytu nemocí 
do Deníku. Chovatelé, kteří svá zvířata genotypují, 
mají k dispozici  genomické plemenné hodnoty GPH 
pro znaky zdraví i pro jalovice.

Hodnocení poruch reprodukce u holštýnských dojnic
Na vývoj postupů uplatněných při odhadech PH pro 
zdraví vemene a paznehtů navazujeme na našem 
pracovišti VÚŽV vývojem genetického hodnocení 
poruch reprodukce. Na základě objemu dat vede-
ných v Deníku je v  současné době možné pracovat 
s  údaji o zadržení lůžka, metritidě, endometritidě 
a syndromu ovariálních cyst u dojnic holštýnského 
plemene. Klíč definuje zadržení lůžka jako nevypuze-
ní plodových obalů do 24 hodin od vypuzení plodu. 
Tato diagnóza může být zadána pouze jedenkrát za 
laktaci. Metritida (poporodní zánět dělohy) je zánět 
dělohy do 20 dnů po porodu; očistky vykazují hnisa-
vý nebo hnilobný charakter. Tato diagnóza může být 
stanovena pouze jedenkrát za laktaci. Endometritida 
je charakterizována patologickým výtokem (obvykle 
s obsahem hnisu) z dělohy po 20. dnu od porodu. Na 
základě dalšího upřesnění diagnózy je možné specifi-
kovat, o jaký typ se jedná (katarální, mukopurulentní, 
hnisavá endometritida, pyometra). Syndrom ovariál-
ních cyst se vyznačuje hladkým, kulovitým útvarem 
na vaječníku/vaječnících o průměru nad 25 mm, kte-
rý perzistuje více jak 10 dní bez přítomnosti žluté-
ho tělíska. Protože ne všechny chovy sledují všech-
ny nemoci, byly pro hodnocení vytvořeny 3 soubory 
(po jednom pro zadržení lůžka a syndrom ovariálních 
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cyst, jeden společný pro metritidu a endometritidu). 
Základní podmínkou pro zařazení chovu do hodnoce-
ní dané poruchy je dostatečný objem zadaných úda-
jů, který je stanoven jejím minimálním výskytem ve 
stádě alespoň na úrovni 1 %. 
 
Velikost vstupních souborů a výskyt hodnocených po-
ruch u dojnic holštýnského skotu (H75–H100) uvádí 
v přehledu Graf 1, ze kterého je patrná převaha dat 
a zároveň nejvyšší laktační incidence (tj. podíl lak-
tací postižených danou poruchou reprodukce z  cel-
kového počtu hodnocených laktací, Li = 14 %) pro 
metritidu a/nebo endometritidu. Obě poruchy nebo 
alespoň jednu z nich evidovalo celkem 95 chovů. 
82 chovů zadávalo údaje o zadržení lůžka a 50 chovů 
dodalo údaje o výskytu syndromu ovariálních cyst. 
Výskyt každé poruchy na laktaci byl vyjádřen jako 
binární znak s hodnotami 0 (laktace bez onemoc-
nění) nebo 1 (laktace s  onemocněním). Proměnli-
vost výskytu byla následně popsána matematickým 
modelem, který kombinuje vlivy prostředí s  vlivy 
genetickými. Prostředí zastupoval především efekt 
stáda-roku-období otelení, který postihuje rozdíly ve 
výskytu poruch reprodukce mezi jednotlivými chovy 
v různých obdobích a letech sledování (2017–2020). 
Dalším efektem bylo pořadí laktace, které ukázalo 
zvyšující se podíl reprodukčních poruch s  rostoucím 
věkem dojnic. U zadržení lůžka, metritidy a endo-
metritidy byl významný vliv pohlaví telete s výrazně 
vyšším výskytem obou poruch po porodech dvojčat 
a mrtvě narozených telatech. Genetický vliv dojnice 
propojený s příbuznými jedinci rodokmenem umož-
ňuje vlastní odhad plemenných hodnot všech zvířat. 
U krav se záznamem několika laktací byl defino-
ván vliv trvalého prostředí, který vyjadřuje podob-
nost několika opakování stejné vlastnosti u jedince, 
takzvanou opakovatelnost.

Genetické parametry, spolehlivost odhadu
S využitím popsaného modelu byly odhadnuty gene-
tické parametry, zejména pak geneticky podmíněná 
proměnlivost odolnosti vůči poruchám reprodukce, 
jejíž velikost přímo ovlivňuje možnosti a úspěšnost 
případné selekce. Hodnota koeficientu dědivosti (podíl 
této genetické proměnlivosti z celkové proměnlivosti) 
byla u všech tří sledovaných znaků velmi nízká, což 
odpovídá zjištěním uváděným v literatuře pro jiné po-
pulace holštýnského skotu. Koeficient dědivosti dosáhl 
hodnot 0,02 pro zadržení lůžka a syndrom ovariálních 
cyst a 0,03 pro metritidu/endometritidu. Takto nízký 
koeficient dědivosti, typický pro většinu funkčních zna-
ků jako jsou zdraví a plodnost, bývá spojen s  méně 
účinnou selekcí v  důsledku velké proměnlivosti pro-
středí, která ztěžuje identifikaci zvířat s příznivým ge-
netickým založením. Významná byla zjištěná genetická 
korelace mezi odolností vůči zadržení lůžka a odolností 
vůči metritidě, která dosáhla střední hodnoty (rGxGy = 
0,42). Znamená to, že obě vlastnosti bude možné hod-
notit společně, a zlepšování jedné povede nepřímo ke 
zlepšování druhé.

Důsledkem nízké dědivosti a zatím ještě relativně 
malého objemu vstupních dat jsou velmi nízké spo-
lehlivosti odhadovaných plemenných hodnot, jak 
ilustruje Graf 2. Spolehlivost odhadů je tedy daná 
i relativně krátkým časovým úsekem, po který evidu-
jeme informace o znacích zdraví. S přibývajícími roky 
a daty budou i spolehlivosti odhadů růst. Významné 
zlepšení přináší zapojení genomické informace. Pro 
stávající odhad jsme využili dostupné SNP genotypy 
jedinců v rodokmenu krav s fenotypem, tj. genotypy 
cca 2  400 býků a 4  500 krav. Jak je patrné z  Grafu 
2, průměrná spolehlivost PH genomických jedinců, ať 
už býků nebo krav, byla několikanásobně vyšší než 
průměrná spolehlivost hodnoceného souboru zvířat. 
Maximální spolehlivosti odhadů GPH dosáhly hodnot 
0,74 pro zadržení lůžka, 0,81 pro syndrom ovariálních 
cyst a 0,90 pro metritidu/endometritidu.

Odhadované plemenné hodnoty je z praktického hle-
diska vhodné převést na relativní plemenné hodnoty 
(RPH, standardizace na průměr 100 a směrodatnou 
odchylku 12, jak je obvyklé u jiných vlastností v  ru-
tinním hodnocení) a upravit tak, aby vyšší čísla byla 
žádoucí a vyjadřovala lepší odolnost vůči nemocem. 
Pokud si seřadíme býky podle RPH, a podíváme se na 
výskyt poruch reprodukce u jejich dcer, získáme určitý 
obrázek o možnostech využití těchto RPH v  pleme-
nářské práci. Jak ilustruje Graf 3,  skupiny nejlepších 
20 % býků a nejhorších 20 % býků se v četnostech 
sledovaných poruch reprodukce u dcer významně liší. 
Například metritidou je postiženo 10 % dcer nejlep-
ších býků, ale až 23 % dcer nejhorších býků. 

Korelace plemenných hodnot
Další možností, jak navýšit spolehlivost odhadu ple-
menných hodnot pro vlastnost s nízkou dědivostí, je 
společný odhad s vlastností s vyšší dědivostí,  která 
je s původní vlastností v co nejsilnější genetické ko-
relaci. Tento postup je běžně využíván při odhadech 
PH pro odolnost vůči klinické mastitidě, která je ve 
výpočtu podpořena údaji o skóre somatických buněk 
a o tvarových vlastnostech vemene. U poruch repro-
dukce stejně jako u ukazatelů plodnosti, jejichž dě-
divost je také velmi nízká, však podobné pomocné 
vlastnosti chybí. Např. Zink a kol. (2011) hodnotili 
genetické korelace mezi ukazateli plodnosti a znaky 
lineárního popisu. Tito autoři zjistili, že vazby mezi 
oběma skupinami znaků jsou neutrální až pozitivní, 
s výjimkou negativních vazeb plodnosti se skóre tě-
lesné kondice, s  nejvyšší genetickou korelací mezi 
kondicí a inseminačním intervalem na druhé laktaci 
(rGxGy = -0,51). Obecně Zink a kol. (2011) shrnuli, že 
krávy s  genetickým založením pro extrémní hrana-
tost, rámec a hloubku těla mají sklon k horší plodnos-
ti. Oproti tomu naše studie ukázala významné, i když 
nízké, pozitivní korelace mezi odolností  vůči metriti-
dě a tělesným rámcem (rPHxPy = 0,11) a mezi odolnos-
tí vůči syndromu ovariálních cyst a tělesným rámcem 
(rPHxPy = 0,19), hranatostí (rPHxPy = 0,11) a kvalitou 
kostí (rPHxPy = 0,13).
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Znaky zdraví a plodnosti bývají v příznivé vazbě s lepším 
skóre za končetiny a paznehty. Tento vztah naše stu-
die ukázala korelacemi mezi PH pro celkové hodnocení 
končetin a PH pro odolnost vůči syndromu ovariálních 
cyst (rPHxPy = 0,11) a PH pro odolnost vůči metritidě 
(rPHxPy = 0,07). Další studie uvádějí, že krávy s nižším 
skóre za chodivost zpravidla trpí delším obdobím ne-
gativní energetické bilance, což významně ovlivňuje 
jejich celkový zdravotní stav. Negativní energetická 
bilance na začátku laktace se projevuje změnami tě-
lesné kondice, zátěž představovaná nástupem laktace 
po porodu může ovlivnit hypotalamo-hypofyzární osu 
a změněný poměr hormonů (LH, FCSH) vede k tvorbě 
cyst. Naše studie nalezla významnou pozitivní korelaci 
mezi PH pro chodivost a odolnost vůči výskytu syndro-
mu ovariálních cyst (rPHxPy = 0,20), což koresponduje 
s  výše popsanými principy. Je však také třeba dodat, 
že chodivost patří ke znakům s nízkou dědivostí, a její 
případné společné hodnocení se znaky zdraví by patrně 
nepřineslo velký efekt. Data z naší populace naznačují 
i vazbu mezi PH pro skóre tělesné kondice a odolností 
vůči zadržení lůžka (rPHxPy = 0,09) či odolností vůči met-
ritidě (rPHxPy = 0,08). Oproti tomu Jamrozik a kol. (2016) 
vyhodnotili vazbu zadržení lůžka a metritidy k  vybra-
ným indikátorům (podíl tuk/bílkovina v  mléce, obsah 
ß-hydroxybutyrátu v mléce, skóre tělesné kondice) jako 
nevýznamnou a považují tak přínos společného genetic-
kého hodnocení těchto znaků za omezený. 

Z dalších významných vazeb poruch reprodukce se zna-
ky exteriéru stojí za zmínku pozitivní korelace mezi PH 
pro odolnost vůči metritidě a PH pro celkové hodnocení 
vemene (rPHxPy = 0,24), hloubku vemene (rPHxPy = 0,18), 
rozmístění zadních struků (rPHxPy = 0,15), rozmístění 
předních struků (rPHxPy = 0,14), výšku zadního upnu-
tí (rPHxPy = 0,14) a šířku zadního upnutí (rPHxPy = 0,13).  

Z  těchto předběžných výsledků by bylo předčasné dě-
lat jakékoliv závěry, je však možné připomenout, že 
některé z  těchto tvarových vlastností vemene se již 
používají jako indikátory jiného zánětlivého onemoc-
nění, a to klinické mastitidy. Jejich vztahy popisují např. 
Zavadilová a kol. (2021) prostřednictvím genetických 
korelací výskytu klinické mastitidy s celkovým hod-
nocením vemene (rGxGy = -0,30), hloubkou vemene 
(rGxGy = -0,41), závěsným vazem (rGxGy = -0,30) a šířkou 
vemene (rGxGy = 0,37). To znamená, že např. mělké ve-
meno se spodní linií >21 cm nad úrovní hlezen je kore-
lováno s nižším výskytem klinické mastitidy a zároveň 
vyšší odolností vůči metritidě. Odlišný vztah byl popsán 
u šířky vemene, když širší vemeno korelovalo s vyšším 
výskytem mastitidy, a zároveň vyšší odolností vůči met-
ritidě. Dostupné odhady genetických korelací mezi kli-
nickou mastitidou a metritidou publikované v literatuře 
byly také zpravidla pozitivní, avšak nízké, a vlivem vy-
soké chyby odhadu se nelišily od nuly. 

Dalším krokem našeho hodnocení byl popis vazeb mezi 
znaky zdraví a znaky již zahrnutými v selekčním indexu. 
Nejvýznamnější z nich ilustruje Graf 4, korelace s ostat-
ními znaky včetně znaků produkce byly nevýznamné. 
Podle očekávání byly významné pozitivní vazby mezi 
odolností vůči všem třem poruchám reprodukce a znaky 
plodnosti zařazenými v indexu, tj. plodností jalovic, krav 
a plemenic celkem. Korelace PH pro maternální vliv na 
průběh porodu naznačuje, že schopnost krávy snadno 
porodit je spojená s vyšší odolností vůči metritidě, avšak 
s nižší odolností vůči syndromu ovariálních cyst. Nejvyš-
ší hodnoty pak dosáhla příznivá korelace mezi PH pro 
dlouhověkost a odolnost vůči metritidě (rPHxPy = 0,37). 
Šlechtění na lepší odolnost by tak přineslo nepřímou pří-
znivou odezvu v plodnosti i dlouhověkosti holštýnských 
dojnic.

[OBLAST BUNĚK]

[OBLAST BUNĚK]

[OBLAST BUNĚK]
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Graf 1: Počty postižených laktací a výskyt poruch reprodukce

počet laktací postižené laktace
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Závěr
Genetické hodnocení vybraných poruch reprodukce 
(zadržení lůžka, metritida a endometritida, syndrom 
ovariálních cyst) potvrdilo jejich nízkou dědivost, která 
je v souladu se zjištěními dostupnými v  jiných popu-
lacích holštýnských dojnic. Střední genetická korelace 
mezi zadržením lůžka a metritidou/endometritidou 
ukazuje na možnost společného hodnocení obou vlast-

ností. Důležitým cílem zůstává navyšování spolehli-
vosti plemenných hodnot, které je částečně podpoře-
no zavedením genomického odhadu, a také se odvíjí 
od postupně narůstajícího objemu dat o výskytu repro-
dukčních poruch v populaci dojnic. 

Seznam literatury je k dispozici u autorek.
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Graf 3: Výskyt nemocí u dcer 20 % nejlépe (TOP) a 20 % nejhůře (LOW) hodnocených býků
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Graf 4: Významné korelace mezi PH pro znaky zdraví a PH pro znaky 
v selekci
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CHOVSERVIS a.s.
Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové

WWW.PROFARM.CZ

Tekuté melasované směsi 
od společnosti

Konzervační přípravky
od společnosti 

Vyvazovače mykotoxinů
od společnosti

V naší nabídce také najdete: 

Potřeby pro chov drůbeže

- krmné směsi 
- krmítka a napáječky
- kurníky
- sítě
- líhně

Potřeby pro chov králíků

- krmné směsi
- krmítka, napáječky a jesle
- králíkárny
- výběhy a sítě
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O precizním zemědělství nebo chceme-li digitali-
zaci zemědělství, se často mluví, ale stále málo-
kdo nezasvěcený si pod tím umí představit, co to 
vlastně znamená. Přesto má společnost Agdata, 
český lídr v tomto oboru, pokryto více než 1 mi-
lion hektarů zemědělské půdy v Česku. To je již 
takřka třetina celkové výměry. Co se týče zapoje-
ných farmářů, tak těch v přibyslavské společnosti 
v současné době obhospodařují svými senzory či 
telematikou na 2 500. Vzhledem k tomu, že je 
v Česku zhruba 15 tisíc farmářů, kteří mají země-
dělství jako obživu, tak to nejsou vpravdě malá 
čísla.

Digitalizace zemědělství 
– trend nebo zavedená součást 
českého zemědělství?

Technika dovede šetřit peníze i čas
 
Agdata fungují jako celopodnikový systém, který doká-
že sbírat data pomocí sond, čidel nebo telematických 
nástrojů, která zaznamenává a automaticky vyhodnocu-
je. Přístupný je přes online aplikaci, takže přehled o vaší 
farmě budete mít vždy a všude. Lze ho pochopitelně 
propojit také s dalšími systémy. Velice dobré implemen-
tace mají například v ZD Sloupnice, Třemošenské nebo 
ZD Březina Nad Jizerou.

Na svých pozemcích a technice mají farmáři ke konci 
minulého roku nainstalováno přes 3 tisíce senzorických 
čidel a 3 tisíce telematických jednotek od Agdata. I díky 
tomu se jim podle odhadů společnosti podařilo na far-
mách ušetřit desetitisíce hodin, které by jinak strávili 
nutnou administrativou, 0,5 milionu litrů pohonných 
hmot a 10 % nákladů spojených s hnojením či běžnými 
přejezdy mechanizace. 
 
„Moderní technologie stále více nacházejí uplatnění 
v činnostech, které byly v minulosti výhradně rezervo-
vány pro člověka. Nejinak tomu je i u zemědělství, kdy 
senzory či telematika farmářům pomáhají monitorovat 
stav na poli a zároveň šetří peníze za hnojiva či pohon-
né hmoty. Přestože jsme stále na začátku technologické 
revoluce, tak se domnívám, že v Česku je digitalizace již 
na opravdu vysoké úrovni a poslední nárůsty zemědělců 
zapojených do ekosystému Agdata nám dávají za prav-
du,“ vysvětluje Lukáš Musil, včelař a zároveň obchod-
ní ředitel společnosti Agdata.

O co je mezi farmáři největší zájem?
 
Technologickým posunem je i změna uvažování samot-
ných zemědělců, kteří si jednotlivé komponenty mohou 
sami dokoupit a nemusí se spoléhat jen na jednou in-
stalovaná čidla. Jak se mění potřeby farmáře, tak reagují 
technologie. V minulém roce byl podle dat Agdata nej-
větší zájem o telematická čidla, které je možné využít 
například pro zefektivnění pojezdů mechanizace s čímž 
souvisí méně finančních prostředků vydaných na pohon-
né hmoty. Na druhém místě se umístily meteostanice, 
které si klient co to čidel může sám nastavit. A na třetím 
místě se umístily senzorové tyče, které mohou země-
dělci využít především pro kontrolu kvality sklizeneho 
obilí v halových skladech.

„Farmář musí být 24/7 informovaný o počasí. Potřebuje 
znát historii, aktuální stav a samozřejmě predikce. Naše 
výkonné meteostanice zaznamenávají úhrn srážek, tep-
lotu, vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, takže 
dodávají opravdu detailní informace o tom, co se venku 
„děje“,“ dodává Musil.

Kam se dál může digitalizace posouvat? 
 
V druhé polovině letošního roku chtějí v Agdata po-
kračovat ve významné integraci systémů třetích stran 
do svého ekosystému. Jde například o systémy správy 
pohonných hmot, mzdové či vážní systémy. Díky tomu 
by platforma měla sloužit jako pomyslná datová základ-
na pro evidenci důležitých informací. Nejprodávanější 
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senzory by se měly dočkat své druhé, ještě přesnější 
generace, připravuje se i nová sada čidel – například 
čpavkových pro sledování životních podmínek chovů v 
kravínech nebo stájích. I díky tomu by si společnost Ag-
data ráda uchovala letošní tempo růstu a posílila svou 
roli jedničky mezi komplexními systémy na digitaliza-
ci farem. „Dlouhodobým cílem je vytvořit komplexní 

zemědělskou platformu pro především střední a velké 
zemědělské podniky, kde budeme agregovat jak data z 
našich senzorů, tak samozřejmě data LPIS, UKZUZ a pře-
devším již stávajících systémů zavedených v podnicích 
jako mzdové a účetní systémy, váhové systémy apod. 
Zároveň jsme rádi že si k nám cestu našli a stále více se 
přidávají i farmy menší.“ uzavírá Lukáš Musil.
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Nabídka domácích fleckvieh býků do připařovacích plánů
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Plakát
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Při výrobě kukuřičné siláže se vždy hledá kompromis mezi délkou řezanky a podélným narušením, resp. 
rozvlákněním řezanky kukuřice. Rozvláknění, resp. spreading (rozetření hmoty rýhovanými válci řezačky) je 
potřebné pro zajištění optimální produkce fermentačních kyselin v procesu vzniku siláže a dosažení potřebné 
struktury siláže pro zabezpečení dostatečného přežvykování u zvířat. Dalším velmi důležitým požadavkem 
je takové narušení zrna, abychom ho nenalezli nevyužité ve výkalech. Metody stanovení škrobu v řezance, 
v siláži a ve výkalech dávají ucelený obraz o využití škrobu u dojnic.

Hodnocení narušení zrna (Corn 
Silage Procesing Score - CSPS) 
a obsahu škrobu z kukuřičné 
siláže ve výkalech skotu

Obsah škrobu v kukuřičné siláži
V  poslední době byla vyvinuta na univerzitě ve 
Wisconsinu nová metoda pro stanovení stupně naru-
šení zrna v kukuřičné siláži tzv. Corn Silage Procesing 
Score (CSPS). Tato metoda se provádí v  laboratorních 
podmínkách. Pro rychlé hodnocení přímo na poli ji ne-
lze použít, protože je třeba stanovit obsah škrobu ve 
zbytku siláže po prosetí na sítě o velikosti ok 4,75 mm. 
Při pozdní sklizni kukuřice, když chovatel chce zvýšit 
podíl zrna v  siláži a tak zvýší strniště, zvýší zároveň 
i podíl sklovité části zrna v siláži. Pak nestačí zrno jen 
narušit s  použitím corn-trackeru (jak se dříve dopor-
učovalo), ale musí se zpracovat tak, aby prošlo sítem 
4,75 mm minimálně 70 % zrn z  celé kukuřičné silá-
že. V naší laboratoři jsme metodu CSPS zavedli. Zjistili 
jsme, že získané hodnoty se pohybují v rozmezí 35 až 
70 % s  průměrnou hodnotou 48 %, tedy těsně pod 
spodní hranicí doporučeného rozmezí 50 až 70 % (viz 
tabulka 1).

Václav Jambor, Blažena Vosynková, Hana Synková – NutriVet, s.r.o., Pohořelice 
Radko Loučka – Výzkumný ustav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhřiněves

Sítem s oky 4,75 mm 
projde

Hodnocení narušení zrn

více než 70 % optimální 

50 až 70 % normální

méně než 50 % nízký

Musíme tak konstatovat, že v  této oblasti máme co 
dohánět. Pro srovnání: Dr. Szylvia Orozs ve své studii 
uvádí, že v Maďarsku v roce 2013 a 2014 byl v obou 
letech podíl zrna vzorků CSPS v  rozmezí 50 až 70 % 
celkem u 65 % vzorků, kdežto u podílu vzorků pod 

50 % CSPS se hodnoty snížily z 28 % v roce 2013 na 
23 % CSPS v roce 2014, a pro podíl nad 70 % CSPS se 
hodnoty zvýšily ze 7 % v  roce 2013 na 12 % v  roce 
2014. Z  těchto výsledků vyplývá, že stupeň narušení 
zrna metodou CSPS se v Maďarsku v roce 2014 oproti 
roku 2013 podstatně zlepšil.
 
Lze se domnívat, že zlepšené narušení zrna metodou 
CSPS bylo způsobeno tím, že když zákazníci zjistili sní-
žený podíl narušeného zrna v kukuřičné siláži, udělali 
opatření, které se projevilo již následující rok celkovým 
zlepšením stupně narušení zrna. V následující tabulce 
1 uvádíme publikované doporučené limity u metody 
CSPS, které vznikly na základě studie v laboratoři CVAS 
v USA.

Obsah škrobu v řezance
Pro rychlé hodnocení a možnost provádět hodnocení 
bezprostředně na místě, resp. v zemědělském provozu, 
jsme navrhli rychlou metodu mokré separace řezanky 
kukuřice. K této metodě potřebujeme plastovou nádo-
bu o objemu 5 litrů (viz obrázek 1). Do této nádoby 
nasypeme bez utláčení až po okraj řezanku o objemu 
1 litr. Siláž, která je v nádobě, promícháme s vodou,  
tak aby zrna, která jsou těžší než zbytek rostliny, klesla 
na dno nádoby.

Zbytek rostliny rukou z  lahve odebereme (viz obr. 1) 
a obsah opět promícháme, tak aby co nejvíce zrn zů-
stalo na dně nádoby. Tím, že jsme zbytek rostliny od-
stranili, uvidíme na dně nádoby žluté zrno kukuřice. 
Po vysypání zrn na papír můžeme vizuálně posoudit, 
zda je veškeré zrno nadrcené, nebo zůstalo některé 

Tabulka 1: Doporučené limity podílu narušeného zrna metodou CSPS
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celé. V případě, že uvidíme nenarušené celé zrno v na-
tivním vzorku, měli bychom ihned lépe seřídit rýhova-
né válce v řezance. 

Protože u kukuřičné siláže již toto opatření nemůžeme 
bezprostředně udělat, tak musíme počítat s tím, že celá 
zrna projdou zažívacím traktem dojnic, obzvláště těch 
vysokoprodukčních, u kterých se retenční čas zdržení 
krmiva v zažívacím traktu zkracuje. V případě větších 
kousků zrna v siláži (ze sklovité části zrn) a vysokého 
zastoupení kukuřičné siláže v TMR bychom měli věno-
vat pozornost obsahu škrobu v zrnu pomocí chemické 
analýzy. Stupeň narušení zrn a množství narušeného 
zrna v krmivu určuje využitelnost škrobu ze zrna.

Hypotéza, že u kratší řezanky bude zrno narušeno více, 
neplatí. Pokud jsou u delší řezanky válce nastaveny 
na vzdálenost od sebe 1 mm, je zrno narušeno, resp. 
rozetřeno dostatečně. Doporučujeme každý výsledek 
popsat a zdokumentovat vyfocením. Fotografie je pak 
možné porovnávat mezi sebou. V  dnešní době, kdy 
každý vedoucí pracovník se neobejde bez mobilního 
telefonu, který má i možnost pořízení fotografie, by 
nemělo být problém tento postup vyžadovat. 

Obsah škrobu ve výkalech
Jako druhý stupeň hodnocení narušení zrna v siláži lze 
považovat vymývání zrn z výkalů. Většinou se ovšem 
takto najde jen část zrn. Může se pak zdát, že tomu 
není třeba přikládat tak velký význam. Při chemické 
analýze vysoký obsah škrobu může pak dost překvapit. 
Důvodem je, že skrz síta při vymývání zrn projdou i ty 
nejmenší částice, kdežto při analýze vzorku z  celého 

Graf 1: Četnost hodnot narušení zrna (CSPS) u vzorků kukuřice v letech 2017–2018 (zdroj: CVAS)

Vysvětlivky: % of Samples, % vzorků; N=6497, počet; Ave., průměr %; St.Dev., směrodatná odchylka; CSPS, skóre narušení zrna; Processed, narušené

lejna je výsledkem veškerý obsah škrobu v něm. Bo-
hužel, do nové sklizně se většinou postupně na vše 
zapomene. Pokud se pak nerealizuje žádné opatření, 
problém se v následujícím roce opakuje. Situace se ale 
zlepšuje, díky sledování výsledků byly ve dvou pod-
nicích nakoupeny nové mačkací válce s cílem, aby se 
narušení zrna zlepšilo.
 
V  tabulce 2 uvádíme doporučené hodnoty obsahu 
škrobu ve výkalech, které byly vypracovány na univer-
zitě ve Wisconsinu. Podle této tabulky by obsah škrobu 
ve výkalech neměl být vyšší než 5 %. Bohužel, v labo-
ratoři jsme již také měli vzorky, ve kterých byl obsah 
škrobu 10 %, a jednou dokonce i 17 %. Pro kvantifika-
ci ztrát uvádíme jednoduchou kalkulaci pro průměrné 
denní množství výkalů u jedné dojnice 20 kg při sušině 
15 %. V takové případě množství vyloučeného škrobu 
u jedné dojnice při zjištěném obsahu 5 % je 150 gra-
mů, a za 365 dnů je to cca 55 kg čistého škrobu, což při 
obsahu 65 % škrobu v kukuřičném zrnu dělá 85 kg zrna 
u dojnice a rok. U stáda 500 dojnic to dělá 425 q kuku-
řičného zrna. Obsah škrobu 5 % ve výkalech si mohou 
dovolit asi jen v bioplynových stanicích, kde je škrob 
využit na produkci metanu.

Obsah škrobu 
ve výkalech 

Hodnocení

≤ 3 % optimální využití

3 až 5 % zvýšený obsah

nad 5 % vysoký obsah

Tabulka 2:  Hodnocení obsahu škrobu ve výkalech stanovené chemicky
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Závěr
V příspěvku jsme představili základní metody hodno-
cení narušení zrna v řezance a v siláži kukuřice a dále 
metodu zjišťování obsahu škrobu ve výkalech. Pro hod-
nocení řezanky kukuřice doporučujeme použít metodu 
separace zrna mokrou cestou – je jednoduchá a rychlá. 
Pro hodnocení siláže kukuřice doporučujeme metodu 
CSPS – je založena na stanovení podílu zrna (potaž-
mo škrobu) po průchodu sítem s oky 4,75 mm. Obsah 
škrobu ve výkalech doporučujeme stanovit chemicky 
– je to metoda nejpřesnější. 

Obrázek 1:  Oddělení vrchní vrstvy siláže (rostlinná část siláže) od zrna, 
které je na dně nádoby.

Obrázek 2: Zrno po oddělení zbytku rostliny ze vzorku kukuřičné siláže 
ze sklizně řezačkou nastavenou na délku řezanky 10 mm.

Obrázek 3: Zrno po oddělení zbytku rostliny ze vzorku kukuřičné siláže 
ze sklizně řezačkou nastavenou na délku řezanky 25 mm.

Obrázek 4: Vertikální třepačka s několika síty.
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Nabídka býků
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Nabídka býků
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Vliv exteriéru krav na velikosti 
telat při narození

Abstrakt

Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu tělesných roz-
měrů krav na porodní hmotnost a rozměry hlavy te-
lat. U námi analyzovaného souboru 453 čistokrevných 
holštýnských dojnic na vybrané farmě byla sledována 
výška v  kouhotku krav a šířka kyčelních, křížových 
a sedacích hrbolů krav. U telat narozených od těchto 
krav byla měřena šířka a délka hlavy po porodu a také 
porodní hmotnost. Nebyl prokázán vliv tělesných roz-
měrů matky na žádný z měřených ukazatelů na teleti. 
Ovšem byl průkazný rozdíl délky hlavy a hmotnosti te-
lete na různých úrovních obtížnosti telení, kdy oproti 
očekávání měly telata při těžším průběhu porodu men-
ší porodní hmotnost (30.36 kg u těžšího, resp. 36.57 kg 
u snadnějšího porodu) a kratší hlavu (23.47 cm, resp. 
23.98 cm). Rovněž byla pozorována rostoucí porodní 
hmotnost a rozměry hlavy telat s  rostoucím pořadím 
laktace krav, a to zejména do třetí laktace. V případě 
porodní hmotnosti měla statisticky průkazný vliv délka 
březosti krav. Mezi další faktory, které měly průkazný 
vliv na rozměry a hmotnost narozených telat, patřili 
sezóna otelení krav a efekt otce telete. Výsledky po-
ukazují na možnost zohlednění tělesných rozměrů 
a hmotnosti telat spíše při odhadu plemenných hodnot 
pro obtížnost porodů, protože lze očekávat vliv pleme-
níka nejen z pozice otce krávy u které hodnotíme prů-
běh porodu, ale i plemeníka z pozice otce narozeného 
telete.

Úvod

Bezproblémový průběh porodu je důležitý pro nově na-
rozené tele a pro nástup matky do další laktace, a tím 
i pro ekonomiku celého chovu. Průběh porodu ovliv-
ňuje celá řada faktorů. Mezi ně patří například pohlaví 
telete, délka gravidity, výživa, ustájení a věk matky 
a samozřejmě genetické faktory (Dhakal et al, 2013; 
Atashi and Asaadi, 2019). Mnoho autorů se zabývalo 
také tělesnými rozměry, zejména pánve, krav a také 
porodní hmotností telat a jejich vlivem na obtížnost 
porodu. Vztahem tělesných rozměrů, popř. hmotností 
mezi matkou a teletem se zabývali např. Nugent et 
al. (1991) a Nogalski (2003). Tělesné rozměry pánve 
matky a šířka a délka hlavy telat, stejně jako jejich 
porodní hmotnost mohou mít vliv na obtížnost porodu 
(Nogalski, 2003; Bureš et al., 2008). Z tohoto důvodu 
jsme se v naší práci zabývali vztahem tělesných roz-
měrů holštýnských dojnic a hmotnosti a rozměrů jejich 
telat. U jiných dojných a také masných plemen skotu 
se zabývali obdobnou tematikou například Bureš et al. 
(2008) nebo Vostrý et al. (2015). 
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Materiály a metodika

V této studii byla analyzována data od 453 čistokrev-
ných holštýnských krav na jedné farmě na 1. až 9. lak-
taci (6. až 9. laktace byla pro účely analýzy sloučena do 
jedné skupiny z důvodu nízké četnosti výskytu v sou-
boru). Sledované období (rok a měsíc otelení) bylo od 
ledna 2015 do listopadu 2016. Byl sledován vliv těles-
ných rozměrů krav (výška v kohoutku, šířka kyčelních 
hrbolů, šířka sedacích a křížových hrbolů) na tělesné 
rozměry (šířka hlavy – ŠH, délka hlavy – LH) a hmot-
nost narozeného potomstva (HM). Význam jednotli-
vých vlivů na velikost narozených telat byl testován 
metodou GLM pomocí následující modelové rovnice:
yijklm = µ + b1*ges + b2*vkoh + b3*škh + b4*šsh 
+ b5*skř + cei + býkj +csk + lacl + sexm + eijklm,
kde y je závisle proměnná (hmotnost telete, šířka 
nebo délka hlavy telete), b1-b5 jsou regresní koefici-
enty vyjadřující vztah y na délce gravidity (ges), výška 
v kohoutku (vkoh), šířka kyčelních hrbolů (škh), šířka 
sedacích hrbolů (šsh) a šířka křížových hrbolů (skř). 
Mezi kategorické proměnné patří obtížnost porodů (ce, 
3 úrovně) hodnocena stupnicí 1 až 3 (82 % porodů 
hodnoceno stupněm 1, 17% stupněm 2 a 1% stupněm 
3), použitý plemeník – otec telete (býk, 30 úrovní), 
efekt sezóny otelení (cs, 5 úrovní), pořadí laktace (lac, 
6 úrovní) a efekt pohlaví (sex, 2 úrovně: 1, býk – 47 %; 
2, jalovička – 53 %). Sezóna otelení obsahuje vždy mě-
síc otelení rozdělený do 4 období (prosinec až únor, 
březen až květen, červen až srpen a září až listopad) 
a rok otelení.

Výsledky a diskuse

Tabulka 1 popisuje výchozí soubor. Sledovaný soubor 
453 holštýnských krav měl průměrnou délku březosti 
278.05 dne. Průměrná výška krav byla 146.39 cm a roz-
měry zádě byly 49.54 cm u sedacích hrbolů, 43.85 cm 
u křížových hrbolů a 55.18 cm u kyčelních hrbolů. Tele-
ta těchto matek měla průměrnou hmotnost při narození 
35.62 kg a délku, resp. šířku hlavy, v průměru 24.35 cm, 
resp. 10.13 cm. Sledovaný soubor je dostatečně velký, což 
dokazuje nízká hodnota standard error u všech pozorova-
ných hodnot. Největší variability dosahuje hmotnost telat 
(CV 17.93 %), což je dáno velkým rozpětím hmotností vá-
žených telat. Dále vykazuje velkou variabilitu šířka křížo-
vých hrbolů (CV 13.12 %,) zejména v porovnání s šířkou 
sedacích hrbolů (CV 5.07 %), což může být způsobeno 
také komplikovanějším definováním přesné oblasti kří-
žových hrbolů pro měření. Naopak nejnižší hodnoty CV 
(1.73 %) dosahuje dle očekávání délka březosti, která je 
limitována fyziologickým rozpětím extrémních hodnot.
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Faktory
P hodnoty (TYPE III SS)

Šířka hlavy Délka hlavy Hmotnost

Obtížnost porodu 0.0501 0.0294* 0.0224*

Býk (otec telete) <.0001* 0.0025* <.0001*

Sezóna otelení 0.0224* <.0001* <.0001*

Laktace <.0001* 0.0014* 0.0108*

Pohlaví telete 0.0693 0.4145 0.1404

Délka březosti 0.0699 0.8132 0.0210*

Výška v kohoutku krav 0.5940 0.0834 0.5348

Šířka kyčelních hrbolů krav 0.6369 0.6026 0.6475

Šířka sedacích hrbolů krav 0.1708 0.1248 0.1600

Šířka křížových hrbolů krav 0.5792 0.7472 0.6967

Tab. 2: Význam jednotlivých faktorů působící na hmotnost a rozměry telat

p hodnoty označené * jsou nižší než 0.05.

Kertz et al. (1997) uvádí v USA výšku v kohoutku u hol-
štýnských krav v průměru 141 cm, zatímco v současné 
době v ČR u Holštýnského skotu průměrná výška v ko-
houtku odpovídá námi zjištěným. U porodní hmotnosti 
holštýnských telat uvádí Linden et al. (2009) průměrnou 
hodnotu 43 kg, zatímco Dhakal et al. (2013) 34–36.6 kg. 
Dhakal (2003) uvádí průměrnou porodní hmotnost telat 
39.6 kg a šířku hlavy 11.4 cm. Obdobné hodnoty dél-
ky březosti uvádí např. Atashi and Asaadi (2019) nebo 
Dhakal et al. (2013).

Průkaznost vlivu jednotlivých efektů na rozměry hlavy 
a živou hmotnost telat uvádí tabulka 2. V případě uka-
zatele délka hlavy měly statisticky signifikantní vliv sna-
dost porodů, otec telete, sezóna otelení matky a pořadí 
laktace matky při narození telete. To platí i pro šířku hla-
vy telete s výjimkou snadnosti porodů, která v našem 
pokusu nemá statisticky průkazný vliv na šířku hlavy. Na 
hmotnost telete májí průkazný vliv stejné proměnné, 
jako v případě délky hlavy. Navíc byl prokázán vliv délky 
březosti matky na porodní hmotnost. Tělesné rozměry 
matky a pohlaví telete nemělo průkazný vliv ani na je-
den ukazatel zjišťovaný u telat. Významem jednotlivých 
efektů na rozměry krav a telat a vztahem ke snadnosti 
porodů se zabývají např. Dhakal et al. (2013), Kertz et al. 
(1997) nebo Nugent et al. (1991).

Proměnná N Průměr Minimum Maximum SD SE CV

Délka gravidity (dny) 453 278.05 262 293 4.82 0.23 1.73

Výška v kohoutku krav (cm) 453 146.39 135 155 2.78 0.13 1.90

Šířka kyčelních hrbolů krav (cm) 453 55.18 44 62 2.80 0.13 5.07

Šířka sedacích hrbolů krav (cm) 453 43.85 30 52 5.75 0.27 13.12

Šířka křížových hrbolů krav (cm) 453 49.54 37 60 3.71 0.17 7.48

Šířka hlavy telete (cm) 453 10.13 8 13 1.02 0.05 10.06

Délka hlavy telete (cm) 453 24.35 18 29 1.78 0.08 7.32

Hmotnost telete (kg) 453 35.62 20 55 6.39 0.30 17.93

Tab. 1: Popis datového souboru

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru, CV – koeficient variability (%).

V případě spojitých proměnných (délka březosti a tě-
lesné rozměry krav) je průběh popsán pomocí regres-
ních koeficientů v tabulce 4. Rozdíly v průměrech podle 
kategorických proměnných (obtížnost porodu, sezóna 
otelení, laktace a pohlaví) a jejich průkaznosti uvádí 
tabulka 3.

Obtížnost porodu: v  případě délky a šířky hlavy je 
průkazný rozdíl v průměrné hodnotě u porodů hodno-
cených známkou 1 a 2. Porody hodnocené známkou 
3 nejsou oproti 1 a 2 průkazně rozdílné. Šířka hlavy se 
s těžším porodem snižuje, v případě délky hlavy je nej-
nižší hodnota u známky 2. U porodní hmotnosti telat 
je tomu naopak, tedy průkazně nižší živá hmotnost je 
u telat hodnocených známkou 3 oproti známkám 1 a 2. 

Sezóna otelení: délka hlavy vykazovala průkazně 
rozdílné, nižší, hodnoty pouze u sezóny 1 (Dec–Feb, 
2015). Průkazný rozdíl v průměrné šířce hlavy byl po-
zorován pouze u sezóny 2 oproti sezónám 3 a 4. Porod-
ní hmotnost vykazovala průkazné rozdíly v průměrech 
mezi sezónou 3 a 4 a mezi sezónou 4 a 5.

Laktace: délka hlavy byla průkazně nižší na první lak-
taci oproti 3. laktaci a 3. laktace byla průkazně nižší 
oproti 6.–9. laktaci. Lze pozorovat zvyšující se hodnoty 



29

Faktory Úroveň faktoru
Průměr

Šířka hlavy (cm) Délka hlavy (cm) Hmotnost (kg)

Obtížnost porodu

1 10.48a 23.98a 36.57a

2 10.18b 23.47b 35.96a

3 10.13a,b 23.65a,b 30.36b

Sezóna otelení

1: Dec–Feb, 2015 10.72a,b 20.92a 34.44b,c

2: Dec–Feb, 2016 11.06a 24.11b 33.78b,c

3: Mar–May, 2016 10.13b 24.45b 33.62b

4: Jun–Aug, 2016 9.63b 23.92b 40.33a,c

5: Sep–Nov, 2016 9.77a,b 25.07b 29.33b

Laktace

1 9.69a 23.22b 32.13a

2 10.24b,c 23.80b,c 33.50a,b

3 10.55b,c 24.24a,c 34.80b

4 10.34b,c 23.61b,c 35.06b

5 10.84c 24.20b,c 35.72b

6–9 9.92a,b 23.12b 34.57a,b

Pohlaví telete
býček 10.35a 23.75a 34.63a

jalovička 10.18a 23.64a 33.97a

Tab. 3: Průměry hmotnosti a tělesných rozměrů telat

Průměry s odlišnými horními indexy jsou statisticky průkazně rozdílné v rámci jednoho faktoru (P <0.05).

Závisle 
proměnná (y)

Vkoh Škh Šsh Skř Ges

µ b µ b µ b µ b µ b

ŠH 6.5388 0.0245 8.9581 0.0212 9.6182 0.0117  9.3859 0.0150 2.8728 0.0261*

LH 6.0034 0.1253* 16.2520 0.1467* 19.5457 0.1095* 14.7323  0.1941* 20.9026 0.0124

HM -11.0016  0.3185* 9.3547 0.4759* 22.3472 0.3026* 18.2295 0.3510* -8.1054 0.1573*

Tab. 4: Lineární regrese; y = µ + bx

Regresní koeficienty (b) označené * jsou statisticky průkazně nenulové (P <0.05).

délky hlavy do 3. laktace, což platí i pro šířku hlavy. Šířka 
hlavy dosahovala průkazně nižších hodnot na první lak-
taci oproti všem ostatním laktacím. Taktéž se průkazně 
lišila šířka hlavy na 6.–9. laktaci ve srovnání s 5. laktací. 
U porodní hmotnosti telat byl pozorován průkazný ná-
růst mezi 1. a 3. až 5. laktací.

Pohlaví telete: u rozměrů hlavy i porodní hmotnosti 
u telat je dosaženo vždy vyšších hodnot u býčků opro-
ti jalovičkám, ovšem tyto hodnoty jsou vždy statisticky 
neprůkazné.

V tabulce 4 jsou uvedeny intercepty a regresní koefici-
enty popisující závislost tělesných rozměrů a hmotnosti 
telat na vybraných tělesných rozměrech matky a také 
na délce březosti. Jak již bylo zmíněno všechny tyto pro-
měnné neměli statisticky průkazný vliv jak na rozměry 
hlavy telat, tak na porodní hmotnost. Proto v mnoha 
případech, zejména u šířky hlavy, nejsou regresní koe-
ficienty průkazně nenulové, tedy není pozorován výraz-
ný trend v tělesných rozměrech matky a telat. Názorný 
příklad takovéto závislosti je uveden v grafu 1, kde je 
popsána závislost porodní hmotnosti telete na výšce 
matky v kohoutku. Z grafu lze vypozorovat vyšší porodní 
hmotnost u krav s větší kohoutkovou výškou.

Obdobně, jako v  případě regresních koeficientů, lze 
nahlížet i na vyjádření vztahu tělesných rozměrů 
matky a potomstva pomocí korelačních koeficientů 
(tabulka 5). I zde není pozorována silná závislost tě-
lesných rozměrů a porodní hmotnosti telete na těles-
ných rozměrech jejich matek, kdy nejvyšší hodnota 
korelačního koeficientu (0.4036) je dosažena mezi 
šířkou sedacího hrbolu krávy a délkou hlavy telete. 
Silná závislost je pouze mezi šířkou sedacích hrbolů 
a šířkou křížových hrbolů (r= 0.7544) a střední závis-
lost lze pozorovat mezi šířkou sedacích hrbolů a kyčel-
ních hrbolů (r = 0.6765) a mezi délkou a šířkou hlavy 
telete (r = 0.5378).

Výše uvedené průkaznosti vlivu tělesných rozměrů, 
výše regresních a korelačních koeficientů potvrzují 
pouze malý, statisticky neprůkazný, vztah tělesných 
rozměrů krav a jejich potomstva.

Naopak na tělesné rozměry telat a jejich živou hmot-
nost má průkazný vliv pořadí lakatce matky, sezóna 
otelení a také otec telete. Taktéž délka a šířka hlavy 
a porodní hmotnost byly vyšší u těžších porodů, a na-
opak u lehčích průběhů porodů byly rozměry i hmot-
nost telat nižší.
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Ges Vkoh Škh Šsh Skř LH ŠH HM

Ges 1 0.0342 -0.0593 0.1132* 0.0331 0.0335 0.1235* 0.1187*

Vkoh 1 0.4318* 0.2539* 0.3043* 0.1955* 0.0670 0.1387*

Škh 1 0.4098* 0.6765* 0.2303* 0.0583 0.2086*

Šsh 1 0.7544* 0.3532* 0.0659 0.2726*

Skř 1 0.4036* 0.0547 0.2038*

LH 1 0.5378* 0.1428*

ŠH 1 0.2708*

HM               1

Tab. 5: Koeficienty korelace mezi proměnnými

Korelační koeficienty označené * jsou statisticky průkazně nenulové (P <0.05).

W e i g h t  =  - 1 1 , 0 0 1 6 + 0 , 3 1 8 5 * x

1 3 4 1 3 6 1 3 8 1 4 0 1 4 2 1 4 4 1 4 6 1 4 8 1 5 0 1 5 2 1 5 4 1 5 6

W i t h e r s  h e i g h t  ( c m )

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

W
e

ig
h

t 
o

f 
c
a

lv
e

s
 (

k
g

)

Naopak na tělesné rozměry telat  a jejich živou hmotnost má průkazný vliv pořadí lakatce

matky, sezóna otelení a také otec telete. Taktéž délka a šířka hlavy a porodní hmotnost byly

vyšší u těžších porodů, a naopak u lehčích průběhů porodů byly rozměry i hmotnost telat

nižší.

Závěr

Z našich výsledků vyplývá, že tělesné rozměry pánve matky nemají vliv na porodní hmotnost

a rozměry hlavy telat. Ovšem byla pozorována souvislot mezi obtížností porodů a hmotností a

délkou hlavy telat. Taktéž byl významný vliv otce telat na jejich rozměry a sezóny otelení

krav.  V případě  porodní  hmotnosti  telat  hraje  významnou  roli  i  délka  březosti  a  u  všech

ukazatelů měl signifikantní vliv věk matky, resp. pořadí laktace, na kterém se tele narodilo.

Předkládané výsledky poukazují na možnost zohlednění tělesných rozměrů a hmotnosti telat

při šlechtění býků na snadný průběh porodů, lze očekávat vliv plemeníka nejen z pozice otce

krávy u které hodnotíme průběh porodu, ale i plemeníka z pozice otce narozeného telete.
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Závěr

Z našich výsledků vyplývá, že tělesné rozměry pánve 
matky nemají vliv na porodní hmotnost a rozměry 
hlavy telat. Ovšem byla pozorována souvislot mezi 
obtížností porodů a hmotností a délkou hlavy telat. 
Taktéž byl významný vliv otce telat na jejich rozměry 
a sezóny otelení krav. V  případě porodní hmotnosti 
telat hraje významnou roli i délka březosti a u všech 
ukazatelů měl signifikantní vliv věk matky, resp. po-
řadí laktace, na kterém se tele narodilo. Předkládané 
výsledky poukazují na možnost zohlednění tělesných 
rozměrů a hmotnosti telat při šlechtění býků na snad-
ný průběh porodů, lze očekávat vliv plemeníka nejen 
z pozice otce krávy u které hodnotíme průběh porodu, 
ale i plemeníka z pozice otce narozeného telete.
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Nejstarší plemenice dojeného 
plemene v Bavorsku, a zřejmě 
nejenom tam

Silná a vitální i ve svých 25 letech je stále dcera Radona jménem Liebe (Láska) na farmě Merkle 
ve Švábsku, která je stále v produkci a již dávno patří mezi žijící legendy fleckvieh plemene.

Tato velká dáma německého chovu fleckvieh se 
stala i jakousi ikonou, protože se může pyšnit 
nejenom velkou produkcí mléka a dlouhověkostí, 
ale i kombinovanou užitkovostí. A přináší potěšení 
i řadě dalších chovatelů, protože je živým symbolem 
udržitelnosti v chovu skotu. Také k velké hrdosti jejích 
majitelů rodiny Merkle v Krumbach-Attenhausenu.
 
Narodila se 31. července 1995 a od samého začátku 
byla docela nenápadná a bezproblémová. Edgar Merkle 
vysvětluje, že na trhu s  dobytkem ve  Weilheimu si 
tuto mladou krávu okamžitě zamiloval a opravdu ji 
chtěl koupit. Odchována byla v  chovu Kappelmeier 
v  Maisachu. Aukční cena za toto zvíře byla tenkrát 
dobrých 2  500 Euro a jméno jí vybrala dcera pana 
Merklela Nadja.

Liebe je chována ve volné stáji s individuálními boxy pro 
160 dojnic, která byla postavena v roce 1994. I následný 
přechod na dojící robot zvládla bez problémů. Její 
celoživotní produkce činí 160 891 kg mléka s 6 309 kg 
tuku a 5 748 kg bílkovin. Průměrné mezidobí na úrovní 
378 dní ukazuje na její mimořádnou plodnost a zdraví. 
Jak vysvětluje farmář, stále jde o naprosto zdravou 

plemenici, proto uvažují o jejím dalším zapuštění. I to 
i proto, aby byla klidnější, protože je trochu paličák, jak 
to  odpovídá tvrdohlavém stáří, ale jinak je velmi milá.  

14. února 2020 porodila již dvacáté druhé tele. Z nich 
13 bylo jaloviček a 9 býků a jeden z nich zůstal ve 
stáji v přirozené plemenitbě. V chovu nyní stojí její dvě 
dcery, dvě vnučky, tři pravnučky a jedna prapravnučka, 
takže je zde pět generací této rodiny. Liebe je také 
prababičkou prověřeného býka narozeného v  roce 
2009 jménem Rijeka, jehož matka má ukončených 
osm laktací. 

Farmář uvádí, že dobré krávy potřebují čas na vývoj. 
A na této jeho teorii musí něco být, protože z  jeho 
stáje pochází mnoho dalších krav s vysokou celoživotní 
produkcí. I když Liebe staví všechny ostatní do stínu. 
Ale jak připouští chovatel, i ona neměla všechny 
laktace ideální. 

Podle slov chovatele, jedna věc je jasná, Liebe zůstane 
na farmě až do konce svého života, i kdyby už přestala 
produkovat mléko.

Legendární fleckvieh kráva Liebe (Láska) má jisté, že bude moci na farmě dožít. 
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První fleckvieh kráva s celoživotní 
produkcí 200 000 kg mléka!

ERLE (česky Olše) z rodinné farmy Bernharda a Marie Schirnhoferových z Grafendorfu ve východním 
Štýrsku se zapíše do historie chovu skotu. Stala se první fleckvieh krávou na světě s celoživotní 
užitkovostí přes 200 000 kg mléka.

To je překvapením i pro starostlivou rodinu Bernharda 
Schirnhofera: „Očekávali jsme rakouský rekord, ale 
ne světový. Jsme velmi rádi, že jsme měli takové 
štěstí.“ Chovatelům popřáli představitelé agrárních 
a chovatelských organizací, kteří uvedli, že tohoto 
vynikajícího úspěchu bylo dosaženo pílí, mimořádným 
úsilím a velkým umem. Světový rekord je nejlepším 
důkazem výborné péče o zvířata, výjimečné pohody 
a mimořádných genů. 
 
Základem dobré pohody krav jsou také stáje. Erle je 
ustájena ve stáji postavené před 17 lety, do které 
se hodně investovalo, co se týká pohodlí krav. Stáj 
má pogumované chodby, zastýlané boxy slámou 
a je vybavená drbadly. I když je ve stáji neobvykle 
velké množství starých krav, teprve nedávno byla 
oslavována desátá kráva s  celoživotní produkcí 
přes 100  000 kg mléka. A Erle je téměř třikrát starší 
a zatím vyprodukovala téměř sedmkrát více mléka, než 
průměrná dojnice. Průměrná celožitovní produkce krav 
fleckvieh v Rakousku je přibližně 30 000 kg mléka. 

Erle je dcerou býka Morror a z matčiny strany pochází 
ze známé štýrské krávy Elli. V  prvních letech nového 
tisíciletí stanovila Elli nový rekord v produkci u fleckvieh 
a do současnosti je její maximální laktace přes 20 000 
kg mléka při 1 604 tuku a bílkovin nejvyšší dosaženou 
laktací  v Rakousku u plemene fleckvieh. Se sedmi telaty 
dosáhla celoživotní produkce 118 000 kilogramů mléka.  

Erle se narodila 15. 1. 2004, takže jí již bylo 17 let 
a přivedla na svět 12 telat. Její současná celoživot-
ní užitkovost je 200 543 kg mléka se 4 737 kg tuku 
a bílkovin. Průměrná normovaná laktace je 13 530 kg 
mléka. I přes její věk je stále vitální, s mléčnou pro-
dukcí kolem 30 až 38 kilogramů mléka denně. Kromě 
neskutečné produkce, vynikala Erle vždy pevností, 
silnou vůlí a také mimořádnou perzistencí a zdravým 
vemenem. Jedna z jejích tří dcer již překročila hranici 
100 000 kg mléka. Erle je také babičkou zlepšovatele 
GS Minnesota. 

Srdečná gratulace chovatelům takové dojnice!

Erle ve věku 17 let je stále mimořádně pevná a bezproblémová.
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Nabídka holštýnských býků do připařovacího plánu
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Býci C
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Býci C
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CID 2000 - Udělejte z vody 
vaše modré zlato 

Důležitost kvality napájecí vody coby základní živiny byla na farmách s chovem prasat dlouhodobě 
podceňována. Realita byla taková, že pokud voda tekla z potrubí, bylo vše v pořádku. Ale ruku na 
srdce: dali byste si sklenku vody z konce napájecího řadu? Tu samou vodu přece pijí i vaše zvířata…
Pokud vaše odpověď zní NE, je nejvyšší čas se začít zajímat o stav napájecího systému a kvalitu vody, 
kterou prasatům poskytujete.

Je to vše o vodě
Důležitost vody v produkci prasat je nezpochybnitelná. 
Jako živina číslo 1 hraje významnou roli v mnoha proce-
sech, které se v těle zvířete odehrávají. Voda je součástí 
živočišných tkání, veškerých tělních tekutin (krev, lymfa, 
hormony, enzymy, trávicí šťávy…), zajišťuje transport 
živin a odstraňování zplodin metabolismu. A je také po-
třeba si uvědomit, že nezanedbatelná je kvalita vody 
také pro vakcinace a léčbu v chovech prasat i drůbeže, 
protože jsou jejím prostřednictvím podávána léčiva, vak-
cíny a mnohá další aditiva, jejichž míra učinnosti může 
být nekvalitní vodou výrazně ovlivněna!

Kvalita zdroje
Voda může pocházet z rozdílných zdrojů, většinou se 
jedná o hlubinné prameny, povrchové zdroje či vodo-
vodní řad. Každý typ zdroje dává vodě jiné složení, a to 
z hlediska organického či anorganického obsahu, bak-
teriálního zatížení, pH atd. Každopádně ať už je voda 
z jakéhokoliv zdroje, měla by být pravidelně každoročně 
testována akreditovanými laboratořemi, a to v ideálním 
případě na vstupu na farmu a z konce napájecího po-
trubí. Případný rozdíl ve výsledcích rozboru nám pak dá 
rámcový přehled o tom, jaký může být stav napájecích 
linek.

Co se odehrává uvnitř napájecího systému?
Ve vodě a v půdě žije nepřeberné množství mikroorga-
nismů. Pokud se některé z nich dostanou do napájecí 
vody, mohou se v ní začít jednoduše množit, v optimál-
ních podmínkách pak znásobit svůj počet každých 20 
minut. Za 24 hodin pak  celkový počet bakterií může být 
až 1 trilion. Jejich růst je ovlivněn celou řadou faktorů, 
kterými je teplota vody, její průtok v systému, obsah 
a druh aditiv rozpuštěných ve vodě apod. Napájecí po-
trubí je obecně ideálním prostředím pro tvorbu a nárůst 
biofilmu.
  
Biofilm je tvořen mikroorganismy obklopenými vrst-
vou slizu, jenž je mikroorganismy produkován. Bak-
terie obsažené v biofilmu rostou, množí se, konta-

minují vodu a jejím prostřednictvím se dostávají do 
zažívacího traktu zvířat. Další součástí je anorganický 
materiál, který pochází především z látek rozpuš-
těných ve vodě (vápník, železo atd.). Sedimentace 
a nárůst těchto složek uvnitř potrubí může např. za-
blokovat napáječky či niply, snížit průtok vody v sys-
tému a v nejhorším případě jej úplně zablokovat.  
Abychom mohli zvířatům poskytnou kvalitní a nezávad-
nou vodu, je nutné provádět pravidelné čištění napájecí-
ho systému, a to především v období mezi jednotlivými 
turnusy, kdy je možné provést razantní sanitaci.

Jaké je řešení pro odstranění biofilmu? 
Jak již bylo řečeno, biofilm je směsí organických a anor-
ganických nečistot, s vysokou přítomností bakterií. Pří-
pravek, který na sanitaci systému používáte, musí mít 
tedy takové složení, které v jednom kroku zajistí odstra-
nění obou výše zmíněných typů nečistot. Takový pro-
duktem je CID 2000, jenž obsahuje následující složky:

• peroxid vodíku – tvoří bublinky odstraňující organický 
šlem, jako silný oxidant působí dezinfekčně

• kyselina octová – má silný efekt na odstranění anor-
ganických sedimentů (vodní kámen, železo)

• kyselina peroctová – složka s dezinfekčním účinkem  

Přípravek je ideální použít v prázdné hale, tedy bez pří-
tomnosti zvířat, kdy je doporučená koncentrace 2 %, 
kterou jednoduše dosáhneme nastavením na mediká-
toru, jehož prostřednictvím se CID 2000 do systému apli-
kuje. Po uplynutí 4–6 hodin kontaktní doby se roztok ze 
systému vypustí, provede se důkladný proplach čistou 
vodou a potrubí je tak připraveno pro další turnus. 

CID 2000 je také možné aplikovat i za přítomnosti zvířat, 
kdy se produkt naředí v dávce 300–400ml s 10 l vody, 
koncentrace na medikátoru se tentokrát nastaví na 
1 % a zvířata jej pak mohou přijímat. Toto dávkování 
se používá z důvodu preventivních čištění a dezinfek-
ce po aditivech (ATB, vitamíny, minerální látky apod.), 
aby nedocházelo k zanášení vnitřních stěn potrubí. No-
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sičem účinných látek v aditivech bývají mnohdy jedno-
duché cukry, které jsou navíc živinou pro bakterie. Toto 
ředění můžeme použít prakticky po jakékoliv medikaci 
a zvířata mohou tento roztok příjímat 24 hodin denně 
po dobu 1–2 dní. Důležité je, aby současně s příprav-
kem CID 2000 nebyla podávána přes vodu žádná další 
aditiva a časový rozestup mezi jinými aditivy a rozto-
kem CID 2000 by měl být 12 hodin, aby byla jistota, že 
se jednotlivé přípravky v potrubí “nepotkají” a nedojde 
k nežádoucím chemickým reakcím.

CID 2000 tedy v jednom kroku dokáže váš napájecí sys-
tém zbavit nejen organických a anoranických nečistot, 
ale díky obsahu kyselin také sníží pH vody, kterou zví-
řata pijí, což je vždy pozitivní pro jejich trávicí systém. 

CID 2000 je tedy všestranným pomocníkem jak pro ra-
zantní sanitaci mezi turnusy, tak také pro preventivní po-
užití v přítomnosti zvířat. Jeho efekt není “pouze” čiště-
ní a dezinfekce, jako mnohé konkurenční přípravky, ale 
také snížení pH napájecí vody. CID 2000 je samozřejmě 
oficiálně testován dle současných norem a je jeho účin-
nost je tedy prověřená např. proti patogenům rodu Es-
cherichia, Salmonella, Bacillus, Mycobakterium, Clost-
ridium, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, 
Enterococcus, Saccharomyces, Candida a Trichophyton.  

Přípravek distribuuje společnost CHOVSERVIS a.s.

Ing. Jiří Brabec
Sales & product manager CID LINES

PHRAMED, s.r.o.
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Plemenné hodnoty kanců mateřských plemen 
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Plemenné hodnoty kanců otcovských plemen
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Zarybník 516, 594 42 Měřín
fax: 566 544 215
mobil: 602 739 735
plemo@agro-merin.cz

ŘEDITEL PLEMA, a.s.
HLAVNÍ ŠLECHTITEL H SKOTU
Ludvík Dodávka
Mob.: 602 739 735
e-mail: ludvik.dodavka@agro-merin.cz

INSEMINAČNÍ STANICE
ISB Litohoř
Vedoucí: Pavel Achrer
Mobil: 724 972 782
Tel./fax: 568 420289
e-mail: pavel.achrer@agro-merin.cz

OBJEDNÁVKA ID
Laborant technolog: Ing. Jana Marková
mobil: 737 407 098
e-mail: jana.markova@agro-merin.cz

HLAVNÍ ŠLECHTITEL C SKOTU
Milan Klodner
Tel.: 603 189 930
e-mail: milan.klodner@plemo.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU PLEMENÁŘSKÝCH SLUŽEB
Ludvík Dodávka
mobil: 602 739 735
e-mail: ludvik.dodavka@agro-merin.cz
Fax: 566 544 215

STŘEDISKA

Žďár nad Sázavou
Vedoucí: Ing. Michala Steindlová
mobil: 724 972 844
Tel./fax.: 566 521 448
e-mail: michala.steindlova@agro-merin.cz

Jihlava
Vedoucí: Drahomír Kopečný
mobil: 724 330 849
e-mail: drahomir.kopecny@agro-merin.cz

Třebíč
Vedoucí: Drahomír Kopečný
mobil: 724 330 849
e-mail: drahomir.kopecny@agro-merin.cz

Obchodní oddělení a prodej inseminačních dávek
vedoucí: Ing. František Lysý – mobil: 602 795 870
Tel: 566 501 244
e-mail: frantisek.lysy@agro-merin.cz

ŘEDITEL ÚSEKU ŠLECHTĚNÍ SKOTU
Ing. Naďa Macháčková
mobil: 604 212 390
e-mail: nada.machackova@chovservis.cz

STŘEDISKA

Hradec Králové
Manažer šlechtění skotu Ing. Jaroslav Brychta
mobil: 603 810 296; Tel.: 495 404 126
e-mail: jaroslav.brychta@chovservis.cz

Jičín
Manažer šlechtění skotu Ing. Jaroslav Brychta
mobil: 603 810 296; Tel.: 493 533 454
e-mail: jaroslav.brychta@chovservis.cz

Náchod
Ředitel úseku šlechtění skotu Ing. Naďa Macháčková
mobil: 604 212 390, 603 218 493
e-mail: nada.machackova@chovservis.cz

Turnov
Manažer šlechtění skotu Ing. Jan Šollar
mobil: 603 844 066; tel.: 481 321 451, 731 545 995
e-mail: jan.sollar@chovservis.cz

Divize obchodní činnosti
Manažer obchodu Ing. Lenka Matěnová
mobil: 731 618 632, 
e-mail: lenka.matenova@chovservis.cz
Manažer obchodu Ing. Oldřich Vaníček
mobil: 737 204 392, 
e-mail: oldrich.vanicek@chovservis.cz

Prodej inseminačních dávek
Lumír Mencl
mobil: 603 844 060, 
e-mail: lumir.mencl@chovservis.cz
Lenka Matěnová
mobil: 731 618 632, 
e-mail: lenka.matenova@chovservis.cz 

Divize PROFARM
e-mail: profarm@chovservis.cz
Tel.: 495 404 110, 495 404 106
objednávky na: www.profarm.eu


