
Užitkovost dojnic ovlivňuje ně-
kolik klíčových faktorů. Patří me-
zi ně dobrý management a zamě-
ření se na jednotlivé detaily a také
výživa, která byla ústředním téma-
tem setkání.

Doktor Wilde uvedl, že pokud
jde o živiny, které přivádíme do
bachoru pro fermentaci, je třeba se
zaměřit na to, aby byly co nejlépe
využitelné a dobře vyrovnané.
Různé druhy vlákniny, nebílko-
vinného dusíku, jsou hlavním
zdrojem živin pro celulolytické
bakterie v bachoru. V krmné dáv-
ce jsou dále obsaženy sacharidy
(cukry a škroby) a takzvaný pravý
protein (bílkoviny a aminokyseli-
ny). Jsou to hlavní zdroje živin pro
bakterie, které fermentují škroby.
Veškerá tato mikrobiální populace
je zdrojem živin pro krávu jako ta-
kovou.

Kyselost a dusíkaté
látky v bachoru

Pro správnou funkci bachoru je
důležitá hodnota pH obsahu ba-
choru, která by neměla klesnout
pod 6. I u nejlepších krmných dá-
vek se však kolísání pH bachoru
během dne nevyhneme. Ve sledo-
váních zaměřených na kolísání
hladiny dusíku v bachoru při vyu-
žití TMR byly použity tři různé
hodnoty škrobu v krmné dávce,
přičemž to nemělo na kolísání hla-
diny dusíku v bachoru žádný vliv.
Předkládaná TMR byla krmena
dvakrát denně. Podle očekávání

došlo ke zvýšení hladiny amonia-
ku krátce po nakrmení, obdobně
jako kolísá pH v bachoru během
dne.

Za optimálních podmínek by
hladina amoniaku v bachoru měla
být přibližně 10 mg/1 dl. Dokonce
i při systému zkrmování směsných
krmných dávek se nevyhneme si-
tuaci, kdy celulolytické bakterie
mají nedostatek dusíku pro vlastní
potřebu pro trávení vlákniny. Měli
bychom se snažit hladinu amonia-
ku v bachoru stabilizovat.

Se vzrůstající dojivostí se zvyšu-
jí i požadavky na dusíkaté látky.

Ovšem růst potřeby mikrobiální-
ho proteinu, který se tvoří v ba-
choru, se nezvyšuje úměrně s po-
třebou dusíkatých látek, které mu-
sí být obsaženy v krmné dávce.
Fáze nedostatku dusíkatých látek
musí tudíž být zaplněna formou
by-pass proteinu, který prochází
až do střeva.

K maximální tvorbě
mikrobiálního proteinu

Cílem chovatelů by mělo být
maximalizovat tvorbu mikrobi-
álního proteinu v bachoru. K to-
muto účelu byl testován Opti-
gen. Z mnoha pokusů vyplývá,
že tento přípravek dokáže zlepšit
v průměru tvorbu mikrobiálního
proteinu až o šest procent. Část
sóji nebo jiných rostlinných pro-
teinů v krmné dávce zaměníme
za Optigen a můžeme následně
pozorovat přímou odpověď ve
zvýšení tvorby mikrobiálního
proteinu v bachoru. Projeví se to
i ve zvýšené užitkovosti o jeden
až dva litry mléka na krávu
a den.

Obvykle se do krmné dávky za-
řazuje 100 gramů Optigenu, aby-
chom nahradili 0,75 kg sójového
extrahovaného šrotu. Kilogram
směsi v poměru 1 : 1 sójový extra-
hovaný šrot a řepkový extrahova-
ný šrot, často používané ve Velké
Británii, lze nahradit 100 gramy
Optigenu. Tím, že z krmné dávky
odstraníme určité množství krmi-
va, vznikne prostor pro objemná
krmiva (siláže, senáže). Přidáním
Optigenu do krmné dávky může-
me zvýšit podíl kukuřičné siláže

nebo silážní drtě obilnin. Tím
dodáme hodnotnou stravitelnou
vlákninu a současně i škrob. Nebo
na druhou stranu můžeme zařadit
třeba cukrovarské řízky, což má
vliv na zvýšení pevných složek
v mléce. Při zkrmování zmiňova-
ného preparátů dochází k výrazné-
mu zvýšení produkce těkavých
mastných kyselin v bachoru, což
snižuje produkci plynů a vede to
ke zvýšení obsahu pevných složek
v mléce.

Strategie, jak nejlépe
využít Optigen

Při zkrmování většího množství
kukuřice lze získat více půdy pro

zapracování kejdy, a tím zlepšit
ostře sledovanou nitrátovou bilanci.

Pokud jsou farmáři schopni zkr-
movat více kukuřičné siláže, zařa-
dí do krmné dávky Optigen a do-
sáhnout tak zkrmování většího
množství objemných krmiv. Když
nemohou zkrmovat více siláže
a řeší problém s množstvím pev-
ných složek v mléce, je dobré jít
cestou strategie používání Optige-
nu a vlákniny. Pokud se neřeší
v chovu problém se složkami mlé-
ka, lze se vydat cestou Optigenu
plus energetické krmivo.
� Optigen plus objemné krmivo

– zvýší se podíl kukuřičné siláže
a naopak se sníží podíl jadrného

krmiva. Nejde o příliš velkou
změnu v krmné dávce. Zařadí se
přibližně dva až dva a půl kilogra-
mu kukuřičné siláže navíc. V pro-
dukci zvířat je však tato změna vi-
ditelná.
� Optigen plus vláknina – sníží

se podíl bílkovinných koncentrátů
a zařadí se komponenty s vyso-
kým obsahem vlákniny (cukrovar-
ské řízky, sójové slupky, citrusová
kůra).
� Optigen plus energie – sníží se

podíl bílkovinných složek a zařadí
se krmiva s větším obsahem škro-
bu. Tato strategie je vhodná, přede-
vším pokud chceme zvýšit mléč-
nou užitkovost. �

Agrodružstvo vlastníků Puklice
nedaleko Jihlavy obhospodařuje
podle předsedy představenstva
Ing. Karla Vašourka 1900 hektarů
zemědělské půdy, z nichž je 1500
ha orné a 400 ha luk a pastvin. Na
orné půdě pěstují obilniny (800
ha), řepku ozimou (250 ha), kuku-
řici (180 ha) a také brambory (20
ha). Zbytek výměry je oset krmný-
mi plodinami na orné půdě.

Skot i prasata
Na Vysočině méně obvyklé hol-

štýnky najdeme v několika stájích.
Všechny dojnice (celkem 500)
jsou ustájeny v Puklicích, kde jsou
i telata, prozatím ve starém teletní-
ku. Za několik měsíců se již budou
stěhovat do moderního provozu
pro 131 kusů. V dalším středisku
Střížov je mladý skot a také vý-
krmna pro 500 býků, do které se
zástav, kromě vlastní produkce,
také nakupuje. Vykrmují se tam
holštýnští i strakatí býčci, obojí
podle předsedových slov se sluš-
ným přírůstkem i zpeněžením.

Stáje pro prasata jsou v Pukli-
cích už třicet let, před dvanácti le-

ty tam byl jako jeden z prvních
v republice instalován systém
mokrého krmení dodávaný spo-
lečností Agrico. Nyní chovají 320
prasnic a 2400 prasat ve výkrmu.
„Ihned po mém nástupu do funk-
ce jsem uvažoval o budoucnosti
chovu prasat,“ řekl Ing. Vašourek
„Rozhodoval jsem se, zda chov
zrušit, nebo inovovat. Z mnoha
důvodů, mimo jiné i kvůli poměr-
ně vysokému podílu na tržbách,
jsem se rozhodl prasata v Pukli-
cích zachovat. Zdravotní stav ne-
byl nejlepší, což byl jeden z důvo-
dů, proč jsme v jedné zrekonstru-
ované stáji vytvořili vlastní roz-
množovací chov kombinace BU
x L. Z něj teď pocházejí všechny
prasničky nově zařazované do
užitkového chovu.“ 

V současné době provádějí druž-
stevníci za pomoci firmy Agrico
další rekonstrukce, které kromě
zlepšení podmínek chovu navýší
počet vykrmovaných zvířat na
3000 kusů.

Míchání a skladování
Krmné směsi si již několik let

v Puklicích míchají sami. Před
dvěma lety prošla míchárna krm-
ných směsí rekonstrukcí a nyní
každý rok připravuje 3600 tun
krmných směsí pro vlastní potře-
bu. Podle předsedy nedokázaly
skladovací kapacity před časem
pokrýt potřeby podniku. V minu-
lých letech proto došlo ke zhorše-
ní užitkovosti i zdravotního stavu

a reprodukce zvířat. Pukličtí tedy
přistoupili k radikálnímu řešení si-
tuace. Koupili novou sušičku, zre-
konstruovali míchárnu, příjmové
cesty i vlastní skladovací kapacity.
Sila jsou kruhová, montovaná, vy-
robená z pozinkovaného plechu se
zpevňujícími prstencovými profi-
ly. Jejich nedílnou součástí jsou
lávky sloužící ke kontrole zásob-
níků. V silech jsou umístěny radi-
ální ventilátory, které zajišťují pro-
vzdušňování uskladněného mate-
riálu.

„Všechny sklady jsou výsled-
kem spolupráce s třeboňskou
společností Agrico, která nám na-
bídla nejvýhodnější podmínky.
Za velkou výhodu považuji umís-
tění nových sil do stávajících ob-
jektů, čímž se celý projekt zlev-
nil,“ pochvaluje si předseda před-
stavenstva. Ve středisku Střížov
stojí šest sil s kapacitou 750 tun,
každé s vyskladňovacím trychtý-
řem v podlaze. „Je to operativněj-
ší pro přísun komponentů do mí-
chárny a také méně náročné na
čištění a ruční práci,“ konstatuje
Ing. Vašourek.

Ve středisku Puklice najdeme
čtyři skladovací zásobníky o kapa-
citě 102 tun a jedno silo navazují-
cí přímo na sušičku slouží k pří-
jmu mokrého obilí (na 81 tun). Po
sezóně se využívá ke skladování
stejně jako ostatní sila. Všechny
zásobníky se vyskladňují pomocí
šneků kromě sila na mokré obilí,
kde je trychtýř. �
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Jana Velechovská

V Puklicích mají místa dostatek
Skladování vypěstovaných plodin nabývá v současné
době na významu. Kvalitní skladovací prostory
umožňují efektivně zajistit vlastní krmiva pro
chovaná zvířata, popřípadě počkat na optimální
nákupní cenu prodávané komodity.

Marcela Pařilová

Koncem května proběhl v Dobrovicích u Mladé Boleslavi seminář pořádaný
společnostmi Alltech a Zena, a. s., určený pro vybrané odborníky. Přizván byl
i David Wilde, Ph.D., ze Skotska, který přednesl svůj příspěvek nazvaný Palivo
krmnch 
v České republice, která má zájem o novou technologii a chce přinést
inovaci do výroby krmných směsí přimícháváním Optigenu.

Sila jsou kruhová, montovaná, vyrobená z pozinkovaného plechu
se zpevňujícími prstencovými profily Foto Jana Velechovská

David Wilde, Ph.D., ze Skotska
přednášel o využitelnosti živin,
především dusíku

Ing. Karel Vašourek


