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K 30.9. 2008 bolo v Slovenskej republike 
do kontroly mliekovej úžitkovosti hovädzieho 
dobytka zapojených celkom 149 420 kráv, 
čo predstavuje 84,32 % z celkového počtu 
chovaných kráv v SR. Za uzavreté normované 
laktácie (109 556) sa dosiahla celkom úžit-
kovosť 6 759 kg mlieka (4,13 % tuk a 3,23 % 
bielkovín) a 428 dní priemerné medziobdobie. 
V prvých laktáciách to bolo 6 646 kg (4,12 % 
tuk a 3,22 % bielkovín), vek pri prvom otelení 
bol 29 mesiacov a 15 dní. Vývoj dosahovanej 
úžitkovosti a trend vo vývoji počtu kráv v kon-
trole úžitkovosti uvádzame v grafe 1. 

V sledovanom období rokov 2000–2008 
v počte chovaných kráv sme zaznamenali pokles 
stavov o 24,1 % (47 419), v dosahovanej mlie-
kovej úžitkovosti nárast o 46,17 %, čo predsta-
vovalo medziročný nárast takmer 267 kg.

Vo veľkej miere zvyšujúcu úroveň v dosa-
hovanej úžitkovosti ovplyvňuje aj plemen-
ná skladba v populácii hovädzieho dobytka 
na Slovensku (graf 2), ktorá sa prejavila aj 
v úrovni počtu ukončených normovaných lak-
tácií podľa pásiem úžitkovosti (graf 3). V mlie-

kovom úžitkovom type je v súčasnosti evi-
dovaných 66,75 % populácie dojených kráv. 
V pásme s dosahovanou úžitkovosťou nad 
7 000 kg mlieka je uzavretých viac ako 50 % 
normovaných laktácií, čo predstavuje nárast 
za ostatných 8 rokov o viac ako 30 %. Význam-
ná je aj skutočnosť, akou mierou sa podieľa-
jú na priemernej úžitkovosti jednotlivé kraje 
(graf 4). Najvyššia úžitkovosť sa dosahuje 
v BA kraji, kde sa prekročila hranica 8 600 kg. 
Je však dôležité zdôrazniť, že v danom kraji 
v rámci Slovenska je chovaný najnižší počet 
zvierat 6736 (4,5 % z celkového počtu zapo-
jených kráv do kontroly úžitkovosti). Je pozi-
tívne, že významne stúpla úžitkovosť aj v Pre-
šovskom (nárast o 183 kg) a Košickom kraji 
(nárast o 200 kg), aj napriek nižšej mliekovej 
úžitkovosti, ktorú dosahujú v absolútnom vy-
jadrení. 

Dlhodobo najvyššiu úroveň dosahujú v na-
šej populácii chovy so štatútom šľachtiteľský 
chov (graf 5). Za každé plemeno sme zazna-
menali nárast s výnimkou plemena braunvieh, 
kde došlo v porovnaní s minulým rokom k po-
klesu priemernej úžitkovosti o 264 kg mlieka. 
Pozitívne hodnotíme predovšetkým vývoj za 
holštajnské plemeno, kde pri vysokej mlieko-
vej úžitkovosti 8 589 kg v roku 2007 bol zazna-

menaný ďalší nárast o 198 kg mlieka na súčas-
ných 8 787 kg.

Prehľad dosahovanej úžitkovosti podľa 
jednotlivých plemien uvádzame v tabuľke 1.

Na záver uvádzame výsledky najlep-
ších dojníc a podnikov z kontrolného roku 
2007/2008: 

Krava s najvyššou úžitkovosťou v kg 
mlieka, 

DAN-SLOVAKIA AGRAR, a.s., číslo: SK 
000291094201 v 3. laktácii, plemeno H 100% 
– 17 123 kg mlieka; 4,03 % tuk; 690 kg tuku; 
3,31 % bielk.; 566 kg bielkovín.

Chovateľský subjekt s najvyššou úžitko-
vosťou, 

AGROCOOP, a.s., Imeľ úžitkovosť: 11 053 kg 
mlieka; 3,51 % tuk; 388 kg tuku; 3,15 % bielk.; 
349 kg bielk.; 377 uzavretých laktácií.

Najlepšia dojnica v SR podľa výsledkov 
celoživotnej úžitkovosti podľa kg mlieka, 

PD ZAVAR, číslo: SK 00030007832, 12 lak-
tácií – 110 168 kg mlieka; 4,25 % tuk; 4 681 kg 
tuku; 2,90 % bielk.; 3 198 kg bielk.; plemeno 
R63S25M6N6; otec RGR–012.

Najlepší chov v SR podľa kg mlieka, slo-
venské strakaté plemeno, 

PD Vrbové, 8 305 kg mlieka; 4,04% tuk; 
336 kg tuku; 3,35 % bielkovín; 278 kg bielko-
vín; 121 uzavretých normovaných laktácií.

Najlepší chov v SR podľa kg mlieka, pre-
važujúce pinzgauské plemeno, 

Podielnické družstvo Horná Lehota, 
6 453 kg mlieka; 4,15% tuk; 268 kg tuku; 
3,37 % bielkovín; 218 kg bielkovín; 168 uzav-
retých normovaných laktácií.

Záver
Práve v týchto dňoch sa do rúk chovateľ-

skej, odbornej a laickej verejnosti dostane 
publikácia – ročenka KÚ HD 2007/2008, ktorú 
každoročne vydávame po ukončení pleme-

Aktuálne výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti za plemenársky rok 2007/2008

Medziročný nárast o 242 kg mlieka 
Rok 2008 bol pre našu organizáciu prelomový, nakoľko prvým januárom došlo k transfor-

mácii pôvodného ŠPÚ SR na Plemenárske služby SR, š.p. Po prvýkrát tak po 15 rokoch činnosti 
uzatvárame kontrolný plemenársky rok pod hlavičkou novej organizácie. 

Naším hlavným cieľom bolo a je aby služby, ktoré ponúkame našim odberateľom, boli na-
ďalej vysoko profesionálne a priniesli chovateľom čo najviac informácií pre ich prácu v chove. 
Aj z tohto pohľadu môžeme teda konštatovať, že v dosahovanej úžitkovosti na Slovensku naši 
chovatelia hovädzieho dobytka aj v neľahkých podmienkach urobili opäť výrazný krok vpred. 

Graf č.1: Vývoj dosahovanej úžitkovosti a trend vo vývoji počtu dojníc v kontrole úžitkovosti 
v rokoch 2000-2008.
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tradícia,

ktorá

zaväzuje

bezprostredného kontaktu s dojacím strojom 
a následné otretie jednorazovými utierkami; 
c) zmena dezinfekčného prostriedku používa-
ného na dezinfekciu ceckov po dojení; resp. e)  
organizačné a materiálne zabezpečenie pravi-
delného čistenia a dezinfekcie ustajňovacích 
priestorov.  

Výsledky prvotných vyšetrení
Pri úvodnom vyšetrení chovu dojníc bola 

zaznamenaná prevalencia mastitíd  52,6 %, čo 
predstavovalo 233 pozitívnych z celkového poč-
tu 443 vyšetrených individuálnych vzoriek mlie-
ka (tabuľka 1). Bakteriologický nález pozostával 
predovšetkým z baktérií: koaguláza-pozitívne 
stafylokoky (KNS) pri 59 dojniciach (13,3 %), 
Proteus sp. pri 41 dojniciach (9,3 %), S. uberis 
pri 36 dojniciach (8,1 %), S. dysgalactiae pri 30 
dojniciach (6,8 %) a S. aureus pri 27 dojniciach 
(6,1 %). Stav hygienickej úrovne vo voľnom 
ustajnení (sprevádzaný vlhkom, zvýšeným zne-
čistením priestorov aj dojníc) dokresľuje fakt, 
že sme izolovali Vibrio sp. Pri 6 dojniciach (1,4 
%) a Prototheca zopfii pri 5 dojniciach (1,1 %). 

Výsledky klinického vyšetrenia mliečnej 
žľazy, individuálneho posúdenia mlieka a vy-
šetrenia mlieka NK testom pri súčasnom bak-
teriologickom vyšetrení vzoriek mlieka ukázali, 
že akútne mastitídy (tabuľka 2) sa vyskytovali 
pri 38 dojniciach (8,6 %), subakútne a chro-
nické pri 46 dojniciach (10,4 %),  subklinické 
mastitídy pri 57 dojniciach (12,9 %) a latentné 
mastitídy pri 92 dojniciach (20,7 %). Navyše 
boli zaznamenané abakteriálne mastitídy pri 28 
dojniciach (6,3 %) s nasledovným priebehom: 
s akútnym priebehom pri 10 dojniciach a so 
subakútnym priebehom pri 7 dojniciach (tabuľ-
ka 3). 

Vplyv prijatých opatrení na zdravie vemena
V priebehu necelého mesiaca uplatňovania 

opatrení sa ich efekt prejavil v podobe redukcie 
výskytu mastitíd (na 34,3 %), čo pri porovnaní 
predstavuje zníženie o 84 pozitívnych dojníc 

(tabuľka 1). Napriek tomu, že terapia  v laktá-
cii podľa aktuálne stanovenej citlivosti baktérií 
k antibiotikám nebola v čase kontrolného vyšet-
renia ešte ukončená, avšak spolu s organizač-
nými a hygienickými opatreniami mala  vplyv  
na preukaznú redukciu výskytu nasledovných 
baktérií: Proteus sp. 5 (1,2 %), KNS 36 (8,3 %), 
S. Agalactiae 19 (4,4 %), S. Uberis 17 (3,9 %). 
Zároveň bol eliminovaný výskyt Vibrio sp. Pro-
totheca zopfii a kvasiniek vo vzorkách mlieka. 
Opatrenia iba minimálne ovplyvnili výskyt in-
fekcií spôsobených S. aureus, naopak, pribudol 
výskyt bakktérií Enterobacterium  sp. pri 17 doj-
niciach (3,9 %), baktériami S. dysgalactiae sa 
naviac infikovalo 19 dojníc (4,4%).

Za krátku dobu uplatňovania opatrení sme 
zaznamenali zmenu vo výskyte latentných mas-
titíd, kde  poklesol výskyt z pôvodne infikova-
ných 92 dojníc na 36 (z 20,7 na 8,3 %). Ostat-
né formy infekčných mastitíd  boli redukované 
úmerne. Zaznamenali sme zmeny pri abakteriál-
nych mastitídach, keď pri rovnakom výskyte bol 
minimalizovaný výskyt mastitíd prebiehajúcich 
v akútnej a subakútnej forme a akcentoval sa 
podiel mastitíd manifestujúcich sa subklinicky 
a chronicky.  

Zhrnutie získaných poznatkov
Z dvoch komplexných vyšetrení stáda dojníc 

získaných  v časovom intervale jedného týždňa 
boli zaznamenané nasledovné poznatky:
1.  Na začiatku sledovania v náleze dominovali 

koaguláza-pozitívne stafylokoky (13,3 %), 
Proteus sp. (9,3 %), S. uberis (8,1 %), S. Aga-
lactiae (6,8 %) a S. Aureus (6,1 %), zazname-
nali sme aj infekcie vemena baktériami Vibrio 
sp. (1,4 %) a Prototheca zopfii (1,1 %);

2. Na základe komplexného vyšetrenia mlieč-
nych žliaz dojníc a po bakteriologickom 
vyšetrení mlieka boli na ďalší deň prijaté 
opatrenia zahŕňajúce: a) terapiu klinicky 
zjavných foriem mastitíd; b) uplatňovanie 
hygienického programu dojenia s dôrazom 
na umývanie iba neosrstenej časti vemena 

a následné otretie jednorazovými utierka-
mi; c) zmenu dezinfekčného prostriedku 
a používanie správnej koncentrácie na teat-
dipping; resp. e) organizačné a materiálne 
zabezpečenie pravidelného čistenia a dezin-
fekcie ustajňovacích priestorov; 

3. Účinnosť prijatých opatrení sa necelý mesiac  
po ich uplatňovaní prejavila predovšetkým 
v redukcii výskytu dojníc postihnutých mas-
titídou (52,6 na 34,3 %);

4. Uplatňované opatrenia mali vplyv na reduk-
ciu výskytu dojníc infikovaných baktériami 
Proteus sp. 5 (1,2%), KNS 36 (8,3%), S. aga-
lactiae 19 (4,4 %), S. Uberis 17 (3,9 %), resp. 
na elimináciu infekcií vemena dojníc bakté-
riami  Vibrio sp., ďalej patogénmi Prototheca 
zopfii a kvasinkami; 

5. Uplatňované opatrenia iba minimálne 
ovplyvnili výskyt S. aureus – 22 (5,1 %)  in-
fikovaných dojníc a nezabránili novým infek-
ciám baktériami  Enterobacterium  sp. – 17 
(3,9 %) novo infikovaných dojníc a vzostupu 
infekcií S. Dysgalactiae – 19 (4,4 %) infiko-
vaných dojníc;

6. Za krátku dobu uplatňovania opatrení nasta-
la zmena vo výskyte dojníc s latentnou mas-
titídou, kde sme zaznamenali pokles z 20,7 
na 8,3 %. Ostatné formy infekčných mastitíd 
boli redukované úmerne;
Uplatňované preventívne a tlmiace opat-

renia, prijaté na konkrétne podmienky chovu 
dojníc, sa prejavili už v krátkom časovom inter-
vale na  redukcii predovšetkým výskytu infekcií 
mliečnej žľazy dojníc spôsobených environmen-
tálnymi baktériami, ktoré poklesli o 56 pozitív-
nych dojníc a infekcií mliečnej žľazy dojníc spô-
sobených koaguláza-negatívnych stafylokokov , 
ktoré poklesli o 23 dojníc nimi  infikovaných.  

Táto práca bola podporovaná projektom AP-
VT-20-025604, projektom APVV-0629-07 a pro-
jektom VEGA 1/0384/08 

Literatúra je k dispozícii u autora

Tabuľka  č.2: Výsledky klinického vyšetrenia mliečnej žľazy a NK-testu v sledovanom chove dojníc.

Vyšetrenie 

mesiaci 

október

Počet

vyš.

dojníc

Formy výskytu infekčných mastitíd

NK-testKlinicky zjavné
Subklinické Latentné Abakteriálne

Akútne Subakútne+Chronické

týždeň n n % n % n % n % n % np %

prvý 443 38 8,6 46 10,4 57 12,9 92 20,7 28 6,3 261 58,9

tretí 434 31 7,1 40 9,2 42 9,7 36 8,3 25 5,7 174 40,1

celkom 877 69 7,9 86 9,8 99 11,3 128 14,6 53 6,0 435 49,6

n = počet;  np = počet pozitívnych;  % = výskyt  mastitíd v %;

Tabuľka  č.3: Prehľad o výskyte abakteriálnych mastitíd v sledovanom chove dojníc.

Vyšetrenie 

mesiaci október

Počet 

vyšetrených dojníc

Výskyt abakteriálnych 

mastitíd

Formy výskytu abakteriálnych mastitíd

Akútne Subakútne Chronické Subklinické

týždeň n n % n % n % n % n %

prvý 443 28 6,3 10 35,7 7 25,0 3 10,7 8 28,6

tretí 434 25 5,7 1 4,0 5 20,0 7 28,0 12 48,0

celkom 877 53 6,0 11 1,3 12 1,4 10 1,1 20 2,3

n = počet;  np = počet pozitívnych;  % = výskyt  mastitíd v %

o d b o r n ý  č l á n o k
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nárskeho roka. Aj takouto formou sa snažíme 
vzdať hold všetkým chovateľom, oceniť ich 
dosiahnuté výsledky a spoločne sa podieľať 
pomocou kontroly úžitkovosti na ďalšom roz-
voji chovu hovädzieho dobytka na Slovensku. 

Optimalizácia chovateľských podmienok, 
ktorými sú predovšetkým úroveň a kvalita 
výživy, jednotlivé technológie chovu, organi-
zácia atď., sú hlavné faktory prostredia, kto-
rými chovateľ vytvára základný predpoklad 

úspešného chovu.
Avšak bez monitorovania komplexu vlast-

ností, ktorý sa má selekciou zlepšiť, bez kon-
troly úžitkovosti, určenia šľachtiteľského 
cieľa, vypracovania selekčného programu, 
národného genetického hodnotenia, výpočtu 
a správnej interpretácie plemenných hodnôt 
(stále je značná časť chovateľov, ktorí kladú 
väčší dôraz na fenotyp zvierat – dosiahnutú 
úžitkovosť, pred plemennou hodnotou zvie-

raťa) nebude v budúcnosti možné zabezpečiť 
novú generáciu zvierat, ktoré budú v nových 
ekonomických podmienkach vykazovať vyššiu 
produkciu ako súčasná generácia zvierat.

Gratulujeme chovateľom, ktorí dosiahli vy-
nikajúce výsledky v mliekovej úžitkovosti v mi-
nulom roku a súčasne prajeme všetkým chova-
teľom v nasledujúcom roku 2009 chovateľský 
úspech a ekonomický profit na ich farmách.

T É M A  M E S I A C A  -  s i t u á c i a  v  Ž V  a  j e j  r i e š e n i a

Tabuľka č:1: Prehľad  dosahovanej úžitkovosti podľa jednotlivých plemien.

plemeno
I. laktácie Všetky laktácie

NL kg mlieka % tuk % bielk. NL kg mlieka % tuk % bielk.

Slov. strakaté 8706 5113 4,22 3,32 25049 5389 4,20 3,31

Slov. pinzgauské 762 4015 4,08 3,36 3798 4653 4,09 3,31

Holštajnské 28613 7244 4,09 3,20 74154 7447 4,11 3,20

Braunvieh 91 5508 4,05 3,30 258 5813 4,08 3,29

Plemenárske služby
Slovenskej republiky, š.p.

Plemenárske služby
Slovenskej republiky, š. p.

Starohájska 29, 852 27 Bratislava
tel.: +421-2-6231 9911
fax: +421-2-6231 9782

Ing. Štefan Ryba
mobil: +421-905 444 600

riaditeľ PS SR, š.p.
e- mail: pssrba@pssr.sk, www.pssr.sk

Graf č.2: % zastúpenie zvierat za SR podľa plemien v mliekovej KÚ. Graf č.3: Počet normovaných laktácií podľa pásiem úžitkovosti za SR.

Graf  č.4: Priemerná úžitkovosť a početné stavy dojníc v jednotlivých 
krajoch SR. 

Graf č.5: Úžitkovosť v ŠCH podľa plemennej príslušnosti.

doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
MVDr. Juraj Elečko, CSc.
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice

Vyššie uvedená druhová rôznorodosť bakté-
rií zvyčajne v praxi vyžaduje riešenie chýb spô-
sobených zanedbaním pri dodržiavaní špecific-
kých chovateľských a hygienických podmienok 
v konkrétnom stáde. V podstate najčastejšími 
patogénnymi baktériami mliečnej žľazy, kto-
ré dokážu dlhodobo prežívať vo vonkajšom 
prostredí a infikovať vemeno, sú Streptococcus 
uberis a Escherichia. coli.

Baktérie a kontaminácia vemena
Baktérie Streptococcus uberis sa najčastejšie 

vyskytujú v našich podmienkach. Často ich izo-
lujeme z rôznych častí tela kráv, ale aj z vagíny, 
tonzíl, ale najčastejšie z ustajňovacích priesto-
rov a pastvy (Vasiľ a kol., 2001; McDougal a kol., 
2004). Najčastejšie cesty kontaminácie vemena 
dojníc sú z prostredia ustajnenia, hoci epizoo-
tologické štúdie zamerané na prenos Strepto-
coccus uberis vykonané vo viacerých stádach 
potvrdili prenos tejto baktérie z kravy na kravu 
(Zadoks  a kol., 2001). Streptococcus  uberis je 
známy ako etiologický agens mastitíd aj v stá-
dach dojníc s nadštandardnou starostlivosťou 
a ustajnených v moderných technológiách, 
kde je dominantným (Rossitto et al., 2002; Za-
doks a kol., 2003), čo je spôsobené aj tým, že 
tieto bakteriálne kmene sa vyznačujú schopnos-
ťou získavať odolnosť voči účinku niektorých 
dezinfekčných prípravkov, predovšetkým na bá-
ze aktívneho jódu. 

Ďalšími pôvodcami klinických a subklinic-
kých mastitíd  dojníc sú koaguláza–negatívne 
stafylokoky. Z prác nórskych, fínskych autorov 
vyplýva, že až polovicu baktérií  izolovaných pri 
mastitídach tvoria koaguláza–negatívne sta-
fylokoky (Sǿlvestǿd a Ǿsterås, 2001; Pitkälä 
a kol., 2004). Základným predpokladom k rie-
šeniu nimi spôsobovaných mastitíd je poznanie 
zvláštností týchto patogénnych bakteriálnych 
druhov, ktoré majú spoločné vlastnosti.  

V tom príspevku sme sa zamerali na sle-
dovanie možnosti  redukcie výskytu mastitíd 
chovaných vo veľkovýrobných podmienkach pri 
uplatnení preventívnych a tlmiacich protimasti-
tídnych metód. 

Postupy vyšetrenia vzoriek mlieka
Sledovali sme stádo 585 dojníc (holštajn-

ského plemena, resp. kríženiek so slovenským 
strakatým dobytkom) chovaných v podhorskej 

oblasti, ktoré bolo ustajnené v objekte s prepo-
novou strechou pre voľné ustajnenie 500 dojníc, 
pričom boxy mali prehĺbené ležoviská vyplnené 
savým materiálom. Dojnice sú dojené v dvojra-
dovej dojárni zariadením 2 x 14. Pôrodnica po-
zostáva z dvoch kravínov K-96, kde v oddelenej 
sekcii boli dočasne ustajňované akútne prípady 
ochorenia. Zásady fyziológie a hygieny procesu 
dojenia dosahovali štandard. Obsluha dojárne 
a ošetrovanie dojníc bolo zabezpečené smen-
nosťou (2–3 dojičky a 2 ošetrovatelia).

Vyšetrenie stáda pozostávalo z odberu zmie-
šaných vzoriek mlieka na bakteriologické vyšet-
renie, klinického vyšetrenia mliečnej žľazy, po-
súdenie prvých strekov a NK-testu (Bulletin, No. 
211, 1987). Kultivácia a identifikácia patogén-
nych baktérií bola vykonávaná podľa (IDF Bulle-
tin, No. 132, 1981; STN 56 0080;  STN 56 0081; 

STN 56 0082). Základné postupy: kultivácia na 
5 % krvnom agare, Médiu No 110, Baird Parker 
agare, Edwards, Endo agare, resp. posúdenie  
rastových vlastnosti na  živných pôdach, farbe-
nie podľa Grama, katalázová aktivita, koagulá-
cia králičej plazmy, tvorba hemolýzy, pigmentu 
a pod. Izolované kmene boli za účelom určenia 
druhovej špecificity postupe vyšetrené komerč-
nými setmi STAPHYtest 16; STREPTOtest, resp. 
ENTEROtest (PLIVA-Lachema, Brno, ČR) a vy-
hodnotené identif ikačným  programom TNW, 
verzia 6.0  (PLIVA-Lachema, Brno, ČR). 

Na základe anamnézy, zistených poznatkov 
počas prvého vyšetrenia stáda dojníc, výsledkov 
vyšetrenia odobratých vzoriek, preštudovania  
záznamov o výskyte foriem mastitíd, zisteného 
zastúpenia baktérií a stanovenej citlivosti k an-
tibiotikám boli prijaté nasledovné opatrenia: a) 
terapia mastitíd s akútnym a subakútnym prie-
behom (38 dojníc bolo ošetrených prípravkom 
Ampiclox Lactating Cow susp. a 10 prípravkom 
Synulox LC susp.); b) uplatňovanie hygienické-
ho programu dojenia s dôrazom na umývanie 
iba neosrstenej časti vemena prichádzajúcej do 

Skúsenosti s redukciou výskytu mastitíd dojníc v chove s vyše 500 dojnicami

Zníženie z 52 na 34 % za 1 mesiac
Protimastitídne metódy používané na prevenciu a tlmenie mastitíd dojníc vyvolávaných 

infekčnými pôvodcami, t.j. S. aureus, resp. S. agalactiae, sú pri redukcii výskytu mastitíd spô-
sobených environmentálnymi patogénnymi baktériami, konkrétne S. uberis, S. dysgalactiae,  
S. equinus, Enterococcus faecium, resp.  E. coli, Klebsiela sp., Enterobacter sp., Serratia  sp., 
Pseudomonas sp. v značnej miere neúčinné (Leigh,1999; Zadoks  a kol., 2001). 

Tabuľka č.1: Zastúpenie bakteriálnych pôvodcov mastitíd a počet infikovaných dojníc pri jed-

notlivých vyšetreniach v sledovanom stáde  s vyjadrením súčtu a rozdielu izolácií.

Obdobie vyšetrenia
1. októbrový 

týždeň

3. októbrový 

týždeň 
Celkom / Rozdiel

Počet vyšetrených  vzoriek 443 434 877 / -9

Počet pozitívnych (n/%) n % n % n n

Bakteriologické nálezy

Hlavné patogénne baktérie – infekčné

Staphylococccus aureus 27 6,1 22 5,1 49 - 5

S.aureus+Enterococcus sp. 0 0,0 2 0,5 2 + 2 

Streptococcus agalactiae 30 6,8 19 4,4 49 - 11

S.agalactiae+S.uberis 0 0,0 2 0,5 2 + 2

S.agalactiae+CNS 0 0,0 2 0,5 2 + 2

Celkom 57 12,9 47 11,0 104 - 10

Hlavné environmentálne patogénne baktérie

Streptococcus uberis. 36 8,1 17 3,9 53 - 19

S. uberis.+ CNS 3 0,7 2 0,5 5 - 1

Streptococcus dysgalactiae 13 2,9 19 4,4 32 + 6

S. dysgalactiae+ CNS 2 0,5 0 0,0 2 - 2

Proteus sp. 41 9,3 5 1,2 46 - 36

Proteus sp.+CNS 4 0,9 0 0,0 4 - 4

E. coli 2 0,5 3 0,7 5 + 1

Bacillus sp. 2 0,5 1 0,2 3 + 1

Celkom 103 23,4 47 10,9 150 - 56

Vedľajší pôvodcovia

Koaguláza-negatívne stafylokoky 59 13,3 36 8,3 95 - 23

CNS+ Enterococcus sp. 0 0,0 2 0,5 2 + 2

Enterobacterium sp. 0 0,0 17 3,9 17 + 17

Kvasinky 3 0,7 0 0,0 3 - 3

Vibrio sp. 6 1,4 0 0,0 6 - 6

Prototheca zopfii 5 1,1 0 0,0 5 - 5

Celkom 73 16,5 55 12,7 128 - 18

Infikované dojnice spolu 233 52,6 149 34,3 382 - 84

Neinfikované spolu 210 47,4 285 65,7 495 + 75

o d b o r n ý  č l á n o k
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