téma mesiaca - silážovanie bielkovinových krmív

odborný článok

Chovatelia prístupom k prvotnej evidencii môžu napomôcť k upresneniu výsledkov
s následným profitom z genetického zlepšovania stád

Riadenou fermentáciou siláže
znížte výdavky na kŕmenie HD

neošetrená
siláž vo vaku

siláž v žľabe

Tradičné oceňovanie si všímalo iba hmotnosť sušiny, ktorá sa získala. Straty pri uskladňovaní sa nikdy nezapočítavali, ale podľa tejto
najnovšej práce, strata objemovej hmoty od
zberu po skŕmenie môže byť viac ako 20 %. Dokonca aj vtedy, keď je siláž dobre vyrobená a jej
analytická hodnota je dobrá. Kontrola fermentácie s moderným inokulantom ako Sil-All®4x4
môže znížiť tieto straty na polovicu. Toto môže
predstavovať prinajmenšom naviac 9 € v sušine na každú tonu skŕmenej sušiny.

Graf č.3: Rýchlejšia redukcia pH so Sil-Allom.

Graf č.2: Degradácia bielkovín v trávnej siláži.

bielkoviny

stratená
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čerstvá tráva neošetrená siláž

ošetrená siláž

Väčšie množstvo siláže dostupnej pre skŕmenie je vždy vítané, ale rovnako dôležité je
aj to, aby hodnota krmiva bola tak dobrá ako

pH hladina po 14 dňoch v sile
Sil-All ošetrená

neošetrená

Táto extra bielkovina má niekoľko hlavných
výhod: najvýznamnejšou je zvýšenie úžitkovosti. Dostatočná hladina extra pravých NL môže
vyprodukovať 1,1 l mlieka v porovnaní s neošetrenými silážami. Pri výkrmových zvieratách
ukázali pokusy 37 %-ný nárast v dennom prírastku živej hmotnosti.

Viac mäsa

% zlepšenia proti neošetrenej siláži

Produkcia
mlieka sa zvýšila
o6%

Technológia pravého proteínu (TPT) je kľúčom k uzamykaniu bielkovín z vašej čerstvej úrody
a zachovávaniu hodnoty krmiva. Jedine Sil-All®4x4a Sil-All®4x4FVA je zostavený tak,
aby využitím technológie pravej bielkoviny zabezpečil najväčšie prínosy z vašej siláže.
Každú sezónu, každú kosbu, stále.

A - Sil-All 4x4 a Sil-All 4x4FVA zaručuje vysokú produkciu kyseliny mliečnej zabezpečujúcej najrýchlejší možný pokles pH;
B - tento rýchly pokles pH zastavuje rozklad bielkovín so zachovaním 50 % pravej bielkoviny;
C - zachovaná pravá bielkovina je konvertovaná do zvýšenia prírastku živej hmotnosti alebo ušetrenia koncentrátu.
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Sil-All4x4

Dnes sa zisťuje, že silážne inokulanty ako
Sil-All ®4x4, sú príťažlivou možnosťou pre
farmárov používajúcich dobrý manažment a
správne postupy výroby siláží k zlepšeniu ich
ekonomických výnosov. Prehľad Dr. Tima Keadyho, Teagasc, v Irish Farmers Journal (máj
2006) jasne dokumentuje, že používanie účinných inokulantov môže významne zlepšiť úžitkovosť zvierat, s priemerným zlepšením pri mäsovom dobytku o 13 % a pri mliekovom dobytka
o 5 %. Zatiaľ čo celkový vzostup v úžitkovosti
zvierat v tejto štúdii bol 7 %, nárast až o 26
% bol preukázaný pri porovnaní s dobytkom,
ktorému bola skrmovaná siláž neošetrená. Silážne inokulanty ako Sil-All®4x4, sú globálne
používané chovateľmi dobytka, aby si pomohli
zlepšiť finančný výnos získaný z významných
investícií vložených do siláže.
Ak zviera využije viac dusíka z objemových
krmovín do produkcie predateľného mlieka
alebo urýchli denný prírastok živej hmotnosti,
potom to má zmysel. Slnečné žiarenie uľahčuje
výrobu siláže, ale používanie Sil-All4x4 má ešte väčší význam, ako kedykoľvek predtým.
Autor: Mathew Smith je európsky špecialista na objemové
krmivá v Alltechu, svetovým expertom na siláž.

Používanie technológie pravej bielkoviny

®

Mlieková produkcia tvorba tuku a bielkoviny

kontrola

Cesta zisku

®

Ing. Štefan Ryba1
Ing. Marta Dianová2
1
riaditeľ PS SR, š.p.
2
vedúca útvaru KÚ HD, oviec a kôz PS SR, š.p.

Graf č.5: Účinok Sil-All4x4
na prírastok živej hmotnosti.

Tuk a bielkoviny
sa zvýšili o 7,8 %

bez pôvodu - 17,41 %.
V súlade so zásadami výživy, využívania pastevného odchovu, ekonomiky chovu dojčiacich
kráv je snaha o uplatňovanie sezónneho telenia kráv. Ako sa to našim chovateľom darí, je
zrejmé z grafu č. 3.
Z celkového počtu narodených teliat kravám
v KÚ pripadá najvyššie percento pôrodov na
mesiace február – marec (27,3 % - MP, 28,8 %
- krížence) s miernymi výkyvmi podľa jednotlivých plemien. Najmenej teliat sa narodilo
v mesiacoch august až september (3,4 % a 4,8
%). Sledovanie uvedených ukazovateľov je
o to významnejšie, že sezónne telenie pozitív-

V roku 2007 uplynulo desať rokov odkedy sme na Slovensku začali písať históriu výkonu
kontroly úžitkovosti mäsových plemien a vtedy ešte kráv bez trhovej produkcie mlieka. Dnes sa
používa výraz dojčiace kravy, ktorý jasne definuje to, že od takýchto kráv nie je možné získavať
mlieko dojením a používať ho na komerčné účely, ale iba na výživu teliat.

Graf č.4: Účinok Sil-All4x4
na mliekovú produkciu.

Preklad Ing. Rastislav Bobček, PhD.

Sil-All®4x4
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Viac mlieka
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Graf č.1: Percento strát sušiny z uskladňovania.

sa len dá, a presne týmto sa siláž ošetrená SilAll®4x4 odlišuje od iných. Riadená fermentácia „uzamyká“ bielkoviny siláže, ktoré ak sú
skŕmené, zvyšujú celkovú produkciu zvieraťa
alebo umožnia produkciu s menším množstvom
nakúpených bielkovinových krmív.
Výskum z IGER, Hillsborough a Lelystad
v Holandsku ukázal, že je možné zvýšiť kvalitu siláže dokonca i vtedy, keď bola robená pri
najlepších podmienkach počasia. Inokulácia
silážovanej hmoty baktériami produkujúcimi
kyselinu mliečnu výrazne zlepšuje fermentáciu. Táto účinná fermentácia zachováva objemovú krmovinu (siláž) v stave z hľadiska živín
veľmi podobnom ako je čerstvá hmota, z ktorej
bola vyrobená. Vďaka rýchlejšej fermentácii, v
porovnaní s neošetrenou silážou, sa zachováva
viacej bielkovín vo forme, ktorá je prístupná
zvieraťu pre jeho produkciu.
Táto hodnotná bielkovina, často označovaná ako pravá bielkovina, predstavuje isté
percento celkových dusíkatých látok, ktoré sa
objavuje v analýze siláže. V neošetrenej siláži
je množstvo pravej bielkoviny zriedkavo nad
50 % NL, ale pri použití účinného inokulantu,
ako Sil-All4x4, sa môže táto hodnota zvýšiť na
65-70 %.

pH siláže

So stúpajúcimi tlakmi na náklady na výrobu
siláže sa zistilo, že moderné inokulanty zohrávajú významnú úlohu v znižovaní nákladov. Pri
analýze celkových výdavkov produkcie objemových krmív v Hisborough v Severnom Írsku
pre Medzinárodnú konferenciu o silážach (International Silage Conference) v roku 2005 bol
hlavný cieľ zameraný na skutočnú cenu využitej
sušiny- inak povedané, koľko siláže sa v skutočnosti dostane do kŕmneho žľabu dobytka.

Výsledky kontroly úžitkovosti mäsových a dojčiacich kráv

Kontrolný rok v plemenárskom ponímaní
je obdobie od 15.9. 2006 do 14.9. 2007. Do
kontroly úžitkovosti bolo v kontrolnom roku
2006/2007 zapojených celkom 30 273 dojčiacich kráv, čo je o 155 viac ako v predchádzajúcom roku. V tabuľke 1 uvádzame prehľad
o počte chovov, koncentrácii kráv a počte narodených teliat. Z uvedených údajov je zrejmé,
že pri poklese počtu chovov v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7,6 % pri čistokrvných
zvieratách a o 5,7 % pri krížencoch a pri relatívne stabilnom stave kráv stúpla koncentrácia na
42 a 81. Pozitívne môžeme hodnotiť aj počet
živo narodených teliat, kde sme zaznamenali
nárast.
Podrobnejšie rozdelenie celkom narodených teliat podľa plemien je v grafe 1 – čistokrvné zvieratá a v grafe 2 - krížence (na s. 44).
Z grafu 1 vidieť, že viac ako 69 % z narodených
čistokrvných teliat je plemena charolais (482),
najmenej teliat je plemena aberdeen angus 19,
t.j. 2,72% a najnižšie percento živo narodených sme zaznamenali pri plemene limousine
93,5 % pri 108 narodených teľatách.
Pri krížencoch je najviac narodených teliat
s dedičným podielom slovenského strakatého
plemena 41,33 %, charolais 18,87 % a najnižšie zastúpenie podobne ako v čistokrvnej forme má plemeno aberdeen angus 0,36 % (63
zvierat) ak nepočítame ostatné plemená (9
ks). V tejto kategórii zvierat, musíme konštatovať vysoký podiel teliat s neznámym pôvodom 15,17 %.
Dojčiace kravy sú dnes jedinou kategóriou
hovädzieho dobytka, kde sa početný stav kráv
stabilizuje (tab.2), ale tiež je to špecifické, tak
ako pri krížencoch, podľa jednotlivých plemien
(tab.3).
V roku 2005 boli v kontrole úžitkovosti kravy

šiestich čistokrvných plemien a toto zloženie
až na kravy plemena hereford sme zaznamenali aj v roku 2007, keď kravy plemena charolais
majú až 75,98 %-né zastúpenie. Druhé v poradí
je plemeno limousine s 12,15 %-ným podielom.
Pri kríženkách je najpočetnejšie zastúpené slovenské strakaté plemeno so 44,02 %-ným podielom, charolais s 15,82 %-ným, ale rovnako
ako pri teľatách aj tu je vysoké percento kráv

Tabuľka č.1: Prehľad o počte chovov, koncentrácii kráv a počte narodených teliat.
čistokrvné
krížence
rok
počet
kráv na
živo nar.
počet
kráv na
živo nar.
chovov
chov
teľatá
chovov
chov
teľatá
2005

28

47,82

826

429

74,87

2006

26

37,12

651

385

76,53

16 174

2007

24

42,17

671

363

80,61

16 744

Rozdiel 07-06

-2

5,05

20

-22

4,08

570

Tabuľka č.2: Vývoj početných stavov kráv čistokrvných mäsových plemien.
Plemeno
r. 2005
r. 2006
r. 2007
limousine
324
117
123
aberdeen angus
55
27
23
blonde d´Aquitaine
29
33
31
charolais
762
683
769
hereford
157
58
simentál bezrohý
12
47
66
Spolu
1 339
965
1 012

07/06
105,13
85,19
93,94
112,59
0,00
140,43
104,87

Tabuľka č.3: Vývoj početných stavov kráv v KÚ DK.
Plemeno
r. 2005
r. 2006
limousine
2 378
2 529
pinzgauské
2 940
2 186
slovenské strakaté
11 636
11 884
aberdeen angus
29
204
blonde d´ Aquitaine
355
298
charolais
3 296
4 283
hereford
17
186
piemontese
125
152
simentál bezrohý
900
804
Ostatné plemená
209
Neznáme plemeno
10 443
6 728
Spolu
32 119
29 463

07/06
128,39
84,77
108,38
61,27
106,04
108,10
84,41
80,26
98,51
20,57
75,74
99,31

Tabuľka č.4: Prírastková schopnosť, resp. obtiažnosť pôrodu – čistokrvné zvieratá.
Pri narodení
120 dní
210 dní
365 dní
Plemeno
Býčky Jalovice Býčky Jalovice Býčky Jalovice Býčky Jalovice
ks
VÝSLEDKY ZA
SLOVENSKO

kg
g/deň

474
34

500
33

300

283

230

255

178

227

r. 2007
3 247
1 853
12 880
125
316
4 630
157
122
792
43
5 096
29 261

500 dní
Býčky Jalovice
59

16 108

77

Priebeh pôrodu
Obt (ks)
%
0

150

148

242

239

400

385

491

485

1

967

963

999

989

1008

977

921

918

2
3

16
873
87 380
80
80
6

2
90
8
1
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Tabuľka č.5: Prírastková schopnosť, resp. obtiažnosť pôrodu – krížence.
Pri narodení
120 dní
210 dní
Plemeno
Býčky Jalovice Býčky Jalovice Býčky Jalovice
ks
6 669 10 236 4 921
5 797
2 885
4 905
kg
34
32
135
129
214
204
VÝSLEDKY ZA
g/deň
848
819
999
822
SLOVENSKO

Graf č.1: Počty a podiel narodených teliat podľa plemien – čistokrvné zvieratá.

365 dní
Býčky Jalovice
931
3 361
355
321
878
792

inzercia

500 dní
Býčky Jalovice
394
2 068
476
426
883
790

0
1
2
3
4

Priebeh pôrodu
Obt (ks)
565
15 374
948
41
3

%
3
91
6
0
0

Graf č.2: Počty a podiel narodených teliat – krížence zvieratá.

nesmierne pracovití a svedomití.
Veľmi si cením aj ich prácu priamo
počas silážovania. A čo je najcennejšie, dokážu odovzdávať svoje
poznatky nielen manažmentu, ale
aj výkonným pracovníkom. Na to
slúžia najmä podnikové semináre, kde dokážeme presadiť mnohé
užitočné novinky. Na nich naši ľudia reagujú úplne inak, ako v priamom kontakte s nami – manažérmi podniku („Počuli ste o čom
hovoril!?“).

monitoringu vhodnosti porastov
na silážovanie.

Ing. Miroslav Sabol, predseda (MS)
ROD Ďurďoš

Ing. Vincent Ilečko, konateľ
Ekoprodukt, s,.r.o., Brusnica

žuje spoločne. Kolektívne videnie
pomáha „vyladiť“ celý proces
silážovania a zoptimalizovať snaženie všetkých zainteresovaných
zložiek. Vlani sme využívali aj monitoring pri silážovaní (vzorky sa
brali 2- až 3-krát týždenne). Pre
tohtoročnú sezónu s ním počítame tiež.
Ing. Aurel Hozza, vedúci ŽV
PD Spišské Bystré

Ing. Jozef Lukáč, predseda
PD Dubinné

Dušan Berta, zootechnik (DB)

ne ovplyvňuje výsledky odchovu
teliat a ekonomické ukazovatele
chovu dojčiacich kráv.
Medzi ekonomicky významné
ukazovatele chovu dojčiacich kráv
patrí aj priebeh pôrodov respektíve
obtiažnosť telenia (tab.4 a tab.5).
Vzhľadom na to, že časť teliat sa rodí na pastve, je kontrola

priebehu pôrodov a prípadná odborná pomoc pri telení mnohokrát
pracovne, organizačne nemožná,
alebo náročná záležitosť. Ako je
z tabuliek zrejmé, pri jednotlivých
plemenách sú rozdiely v hmotnosti teliat pri narodení a v obtiažnosti pôrodov. Pri ďalšom hodnotení však musíme konštatovať, že

Plemenárske služby
Slovenskej republiky, š.p.

objektívnosť výsledkov môže byť
ovplyvnená korektnosťou údajov
získaných plemenárskym zootechnikom zo zootechnickej evidencie u chovateľa. Pri čistokrvných
plemenách bolo 90 % normálnych
pôrodov, 8 % s pomocou a 1 % za
účasti veterinára. Najnižšie percento normálnych pôrodov sme

zaevidovali pri plemene charolais
-88 %.
Pri krížencoch bolo 91 % normálnych priebehov pôrodov, 6 %
s pomocou a zaznamenali sme aj
41 pôrodov za pomoci veterinára
a 3 veľmi ťažké priebehy pôrodov
(cisársky rez). Najmenej normálnych pôrodov bolo zaznamena-

profesionálnejšieprofesionálnejšie
efektívnejšie efektívnejšie
a rýchlejšie a rýchlejšie
prinášame profit prinášame profit
do vášho chovu do vášho chovu

PS SR, š.p. - spoľahlivý partner chovateľov
pri výkone kontroly úžitkovosti a dedičnosti
hospodárskych zvierat na Slovensku
už od roku 1924

tradícia, ktorá zaväzuje
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S f irmou SCHAUMANN sme
v „kontakte“ už približne 10 rokov. Za tie roky sa naša spolupráca
stabilizovala a jej výsledkom sú
kvalitné konzervované objemové
krmivá, ktoré využívame v našom
chove HD (máme mliekové stáda
i stádo dojčiacich kráv). Z aktuálnej ponuky využívame produktový
rad BONSILAGE (FORTE a MAIS).
Oba produkty sa v našich podmienkach veľmi dobre osvedčili.
V rámci našej taktiky opatrného
zavádzania nových produktov by
sme chceli vyskúšať aj „chémiu“
Silasil FORTE, zatiaľ len v jednej
jame (zrejme prvá kosba). Tiež by
sme radi vyskúšali výrobu siláže
vlhkého kukuričného zrna pomocou konzervantu BONSILAGE
CCM. Už niekoľko rokov využívame ponuku firmy SCHAUMANN na
organizovanie podnikových seminárov. Tie jednoznačne pomáhajú
zlepšovať technologickú disciplínu našich pracovníkov. Tisíckrát
opakované odporúčania z úst
jej pracovníkov sú rovnaké ako
z našich. Z úst pracovníkov firmy
SCHAUMANN znejú zrejme nejako inak, pretože po podnikovom
seminári každoročne sa zvyšuje
miera akceptácie odporúčaní na
dodržiavanie technologickej disciplíny. Vlani sme sa zapojili aj do

Vlani sme po prvýkrát vyskúšali
silážovanie vlhkého kukuričného
zrna. Po počiatočných obavách
a technických problémoch (požičaný vlhkomer z jednej f irmy
ukazoval 25 %-ný obsah vlhkosti
v hmote, avšak na druhý deň nás
pracovník firmy Schaumann informoval o reálnom obsahu sušiny
35 % meranom v laboratóriu) sme
vyprodukovali 280 t kvalitného
vlhkého kukuričného drteného
zrna vo vakoch s Bonsilage CCM
s vynikajúcimi živinovými parametrami. Ušetrili sme približne
dve tretiny nákladov, ktoré by
sme potrebovali na dosušenie
kukuričného zrna. Ak dovolíte,
vrátil by som sa k vplyvu vlhkého
kukuričného zrna na dosahované
produkčné parametre. Priemerná
denná dávka 3 kg na dojnicu za
deň nám pomohla zvýšiť úžitkovosť (tá sa ťažšie kvantif ikuje,
pretože nedávno sme kúpili časť
stáda z PD Hronovce), evidentný
je však rast priemerného obsahu
tuku (až na 4,15 %) a bielkovín
(3,45 %).
Musím sa vám priznať, že bývali časy, keď som patril k odporcom
používania konzervantov v silážnej praxi. V tom čase sme mali
skôr problémy s dodržaním ideálneho obsahu sušiny v silážovanej
hmote. Tento problém postupne
zvládame. Učíme sa nielen od
susedov (napr. PD Dubinné), ale
pomáha nám aj poradenský servis
f irmy SCHAUMANN. Aj preto by
sme chceli tento rok usporiadať
v našom podniku „malý“ seminár,
na ktorom by sme sa chceli venovať hlavne utláčaniu silážovanej
hmoty.

MS: Pýtate sa ako sme spokojní
so spoluprácou s firmou SCHAUMANN? Vari najlepšou odpoveďou
je kvalita kukuričnej siláže z minulého roka.
DB: Relatívna kŕmna hodnota
vlaňajšej kukuričnej siláže bola
157. To je naozaj vynikajúci parameter, najmä ak si uvedomíme,
že doteraz sme v tomto parametri
nedosiahli viac ako 117. Je radosť
pozerať sa ako zvieratá žerú krmivo.
MS: Kvalita kukuričnej siláže poteší. Rezervy však vidím vo
výrobe bielkovinových siláží. Tu
máme problém s dosiahnutím
optimálneho obsahu sušiny a optimálnej fázy pre silážovanie.
Práve preto vítame poradenstvo
firmy SCHAUMANN, s ktorou spolupracujeme cca 3 roky. Doterajšia spolupráca prináša ovocie,
preto sme sa tento rok rozhodli
prvýkrát usporiadať podnikový
seminár pre pracovníkov, ktorí sú
priamo pri výrobe siláží(kosenie,
obracanie, zvážanie, rozhŕňanie
a tlačenie, zakrývanie a vyberanie).Veríme, že pokyny„z vonka“
zaberú lepšie ako tie naše. Celkovo je lepšie, keď sa o veci uva-

Keď pozriem na cestu, ktorú
sme prešli za ostatných 8-10 rokov, musím konštatovať, že sa
výrazne zlepšila kvalita našich
konzervovaných objemových krmív. Stačí uviesť, že kým vtedy
naše dojnice zožrali len 12-14 kg
sušiny za deň, v súčasnosti nemáme problém „dostať“ do nich 2122 kg sušiny zmesnej kŕmnej dávky. Rezervy však vidím v hnojení
porastov a neskorom nástupe do
kosieb. Na zlepšení má svoj podiel
aj spolupráca s f irmou SCHAUMANN. Jej prínosom je nielen
používanie kvalitných produktov,
ale aj poradenský servis, ktorý
pomohol zlepšiť technologickú
disciplínu pri procese silážovania.
Vytvorili systém spolupráce, ktorý nám pomáha dosahovať veľmi
dobré výsledky. V tejto súvislosti by som rád povedal, že firma
SCHAUMANN nás zaujala komplexnosťou ponuky produktov, služieb
a, samozrejme, aj korektnosťou.
Za veľmi dôležité považujem, že
kladie dôraz na zvládnutie obdobia okolo pôrodu a prvých 100 dní
laktácie, t.j. na najdôležitejšie
fázy produkčného života dojníc.
Firma SCHAUMANN každoročne uvádza na trh nové produkty
a služby. Vlani sme využili možnosť monitoringu silážnej zrelosti
v procese silážovania, ktorý vnímame ako určitú nadstavbu pre
farmára. Podľa prvých skúseností
predstavuje určite krok vpred.
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The natural way.

inzercia

odborný článok

Dorobiť dobrú siláž vyžaduje zvládnuť celý komplex problémov od parcely až po odber
hotového produktu

Graf č.3:

Anketa zákazníkov firmy SCHAUMANN SLOVENSKO
Do začiatku silážnej sezóny je ešte zdanlivo ďaleko, už teraz však treba myslieť na zabezpečenie jej
hladkého priebehu. Minulý rok bol v mnohých prípadoch extrémny, pri silážovaní bielkovinových krmovín
neraz bojovali poľnohospodári s nízkym obsahom sušiny, letné sucho zas poznačilo porasty viacročných
krmovín aj kukurice, ktoré sa zberali, naopak, pri vyšších obsahoch sušiny ako je bežné, resp. jedna kosba
„vypadla“. Aký bude tento rok ešte nevieme. Isté je však, že treba byť pripravený na rozličné alternatívy
silážovania. Aj preto sme niektorým zákazníkom firmy SCHAUMANN SLOVENSKO položili otázku:
Ako sa vám osvedčila spolupráca s firmou SCHAUMANN pri
silážovaní objemových krmovín?
Ing. Peter Legíň, predseda
PD Žiar nad Hronom

„vypadla“ rezačka - zvýšil sa obsah sušiny v hmote). Zlepšiť by
sme chceli utláčanie silážovanej
hmoty , hygienu a vyberanie siláže z jamy. Posledne menovaný
problém je dôležitý aj preto, lebo
máme pomerne široké silážne jamy.
Martin Malatinec, konateľ
AGROSEV, s.r.o., Detva

betónu s výškou 4,5 m. Na chvíľu
by som sa vrátil na začiatok celého procesu, pretože rezervy sú aj
v stave porastov, najmä bielkovinových krmív. Tie treba pravidelne dosievať a dostatočne zásobiť
živinami. Radi by sme využili skúsenosti zo SRN, kde porasty lucerny zavlažujú a hnoja separátom
z BPSiek prakticky hneď po ich
pokosení. Ten je výhodný aj vzhľadom na nízky obsah sušiny (1,5
%) a znečistenie porastov.
Ing. Tibor Lajtos, hlavný agronóm
PD Sokolce

Naša spolupr áca s f ir mou
SCHAUMANN na poli výživy HD je
úspešná. Hoci sme sa do zmien
v chove HD pustili možno neskôr
ako v iných slovenských podnikoch, vďaka tejto spolupráci sa
nám darí napredovať. Dôležité je,
že firma SCHAUMANN neponúka
len produkty, ale pre svojich zákazníkov poskytuje aj rozsiahly
poradenský ser vis. Konkrétne
v oblasti silážovania využívame
monitoring vhodnosti krmovín
na silážovanie (veľkým plusom je
stanovenie NDV a jej stráviteľnosti, ADV, sušiny, za 48 hod.) a každoročné podnikové semináre. Ich
prínosom je nielen možnosť vidieť
našu prácu inými ako vlastnými
očami a poučiť sa na vlastných
chybách, ale aj zadosťučinenie
v podobe pochvaly našich pokrokov. Tak ako ľudia príjmu radu
skôr od cudzieho, viac ich teší aj
pochvala z cudzích úst. Napriek
tomu však vidím v našej práci ešte pomerne dosť rezerv. Jednak
v neskorom nástupe do zberu porastov a tiež v nasadení techniky
(vlani nám pri silážnej kukurici
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Naša spolupr áca s f ir mou
SCHAUMANN je síce pomerne
krátka, je však o to intenzívnejšia.
Celý proces silážovania si vyžaduje vyššiu zodpovednosť a dôraz na
detaily. Je dobré, že sme aj vďaka
monitoringu firmy SCHAUMANN
informovaní o aktuálnom stave
porastu (obsah sušiny, NDV, ADV),
na druhej strane sme boli nútení
pristúpiť k organizačným zmenám
a výmene niektorých pracovníkov
(so zlými pracovnými návykmi,
ktoré nechceli zmeniť) za mladších, ktorí rešpektujú naše pokyny
i pokyny poradcov firmy SCHAUMANN. Keďže robíme služby aj
v iných poľnohospodárskych podnikoch, poznám situáciu okolo
silážovania v mnohých regiónoch
Slovenska. Takže vieme, kde robíme chyby my i ostatní. Jedným
z nedostatkov je napr. stav silážnych jám. Aj preto pracujeme
na projekte nových jám z liateho

Naše kontakt y s f irmou
SCHAUMANN sa datujú cca 10 rokov dozadu. Intenzívnejšie spolupracujeme ostatných 5 rokov.
V silážnom procese využívame
produkty BONSILAGE PLUS, FORTE
a MAIS. Na týchto produktoch si
ceníme okrem ich vysokej kvality
a účinnosti aj fakt, že sú dostupné
aj v podobe granulátu, s ktorým
sa nám lepšie pracuje. Vlani sme
po prvýkrát vyskúšali produkt SILASIL FORTE, ktorý spája výhody
biologických a chemických konzervantov. Použili sme ho v prípade lucerny s nízkymch obsahom
sušiny (25-28 %). Výsledky je
ešte ťažké kvantitifikovať v produkcii, pretože sme ho použili
len v prípade jedného silážneho

vaku. Celkovo však produkujeme
veľké objemy siláží, najmä pokiaľ
ide o kukuricu. Naše stádo HD
(2 500 ks, z toho 896 dojníc) jej
potrebuje ročne okolo 15 000 t.
Tento objem si vyžaduje komplexný prístup: od výberu hybridov
(postupné dozrievanie), cez kosenie porastov, prácu v jame až po
správne vyberanie siláže. Aj preto
sme prijali ponuku firmy SCHAUMANN na monitoring vhodnosti
porastov na zber. Našu prácu tiež
pomáha zlepšovať organizovanie
podnikových seminárov, ktoré pripravujeme v spolupráci s firmou
SCHAUMANN a na ktorých riešime
naše individuálne a konkrétne
problémy.
Ing. Milan Novák, konateľ
Agricola, s.r.o., Šoporňa

Kvalita siláže je komplexný
problém. To nie je len konzervant.
V prvom rade musíte mať dobre
pripravené silážne priestory. Samozrejme, musíte zvládnuť organizáciu silážovania, najmä jeho
kritické fázy, ako je utláčanie v jame a prikrytie silážneho žľabu (2
fólie, slama a pneumatiky). Rovnako dôležité je však aj odoberanie siláže z jamy. My sa v žiadnej
jame nezaobídeme bez rebríka
a lopaty. Vrch jamy treba totiž
očistiť nielen od „prikrytia“, ale
aj od vrchnej vrstvy siláže. Teraz
k vašej otázke. Firma SCHAUMANN
je naším partnerom pri silážovaní
už 2 roky. Cenná na našej spolupráci je aj ľudská devíza. Ľudia,
s ktorými spolupracujeme v tejto
firme, sú zanietení odborníci a sú

Biomin®P.E.P. green
Tabuľka č.6: Vek pri prvom otelení a medziobdobie – čistokrvné zvieratá.
Vek pri
Priemerné MO
Plemeno
I. otelení
celkom
Limousine
35/1
403
aberdeen angus
26/14
414
blonde d´Aquitaine
33/3
490
charolais
34/10
443
hereford
32/9
327
simmentál bezrohý
32/16
451
Ostatné plemená
37/8
438
Spolu
34/5
437
Tabuľka č.7: Vek pri prvom otelení a medziobdobie – krížence.
Vek pri
Priemerné MO
Plemeno
I. otelení
celkom
limousine
34/10
447
pinzgauské
40/6
482
slovenské strakaté
34/13
492
aberdeen angus
31/7
460
blonde d´Aquitaine
33/11
470
belgické modré
23/29
412
charolais
32/12
439
hereford
33/16
450
piemontese
34/22
434
simentál bezrohý
33/1
450
Ostatné plemená
36/17
530
Spolu
34/11
475

ných pri krížencoch plemena hereford – 80 %.
Z hľadiska ekonomiky je nemenej dôležitý vek pri prvom otelení a dĺžka medziobdobia (tab.6
a tab.7). Priemerný vek pri prvom
otelení vykazuje pri čistokr vných zvieratách (až na extrémy
aberdeen angus 26/14 a ostatné
plemená 37/8) vyrovnané výsledky a rovnako je to pri krížencoch
(extrém belgické modré 23/19
a pinzgauské plemeno 40/6). Za
nevyhovujúcu je nutné z ekonomického hľadiska hodnotiť priemernú dĺžku medziobdobia, ktorá
pri výraznejšom prekračovaní 365
dňoch „porušuje“ sezónne telenie
a zhoršuje výrobné a ekonomické
ukazovatele. Najhoršie výsledky sme zaznamenali pri plemene
blonde d´Aquitaine 490 dní, simentále bezrohého 451 dní a pri
krížencoch plemenom slovenského

strakatého 492 dní, pinzgauského
482 dní, keď nepočítame údaj za
ostatné plemena 530 dní.
Ako sme v úvode spomínali,
história chovu mäsových plemien
a výkonu kontroly úžitkovosti
v tejto kategórii je na Slovensku
pomerne krátka. Ale aj takéto
krátke časové obdobie ukázalo
opodstatnenie a význam tejto
kategórie hovädzieho dobytka či
už vo výžive obyvateľstva, alebo
z hľadiska využívania pôdneho
fondu na našom území.
PS SR, š.p., prostredníctvom
kontroly úžitkovosti, za úzkej
spolupráci s chovateľmi, by radi
prispeli k ďalšiemu zveľaďovaniu
chovu a plemenárskej práce mäsových plemien a dojčiacich kráv
a tým prispeli nielen k stabilizácii
stavov hovädzieho dobytka, ale
aj k ďalšiemu rozvoju poľnohospodárstva na Slovensku.

Fytogénne kŕmne aditívum na báze
esenciálnych olejov a prebiotík.

• redukuje hnačky
• posilňuje imunitu zvierat
• podporuje chuť do žrania
• zlepšuje konverziu krmiva
• podporuje správne fungujúci
tráviaci systém
• stimuluje tvorbu slín, žalúdočnej
šťavy a tráviacich enzýmov
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