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Cieľom úspešného chovu je zdravé teľa
V malebnom prostredí 
Zlatníckej doliny sa v Ska-
lickej kolibe zišli chova-
telia a odborníci na chov 
mäsového dobytka zo Slo-
venska i z Českej repub-
liky, aby na 1. chovateľ-
skom dni mäsového si-
mentála diskutovali  
o aktuálnych problémoch. 

SKALICA. Touto akciou, 
o ktorej sme vás informova-
li v minulom čísle ROĽNÍC-
KYCH NOVÍN, firma MOVIS 
– AGRO, AK, spol. s. r. o. Ska-
lica v spolupráci so Zväzom 
chovateľov mäsového dobyt-
ka na Slovensku a svojimi 
českými partnermi naštar-
tovala úspešné chovateľské 
podujatie. 

Cieľom je zdravé teľa

Praktický veterinárny le-
kár MVDr. Ondřej Bečvář, 
ktorý pracuje ako klinický 
inštruktor na americkej uni-
verzite vo Virgínii sa v prak-
tickej prezentácii zameral 
na zdravotné problémy v pô-
rodnom a popôrodnom ob-
dobí v chovoch mäsového 
dobytka.

Ako uviedol, cieľom cho-
vu je teľa, ktoré pri odsta-
ve váži 200 až 250 kg. Zís-
kať 80 - 90 % teliat z kráv za-
radených do reprodukcie, 
čo v praxi znamená, že zo  
100 kráv zaradených do re-
produkcie by mala vzísť as-
poň 75- až 80-percentná gra-
vidita (pôrodov) a z toho ma-
ximálna stratovosť do 5 % od 
narodenia do odstavu. Do 
tohto finálneho čísla sa ráta 
zabrezávanie, strata pri ote-
lení a od otelenia do odstavu. 
To je podľa odborníka eko-
nomicky únosný cieľ. 

Veľmi dôležitá je správna 
voľba obdobia telenia, res-
pektíve pripúšťania. Výhod  
a nevýhod jednotlivých ob-
dobí je veľa, každý chova-
teľ sa preto musí rozhod-
núť sám. Môže vychádzať 
zo skúseností najlepších fa-
riem, kde dosahujú 80 až  
90 % odstavených teliat  

z kráv zaradených do repro-
dukcie, avšak ako zdôrazňu-
je, neplatí to paušálne. Pri 
príprave na pôrod upozornil 
najmä na 60 dní pred pôro-
dom - na obdobie, v ktorom 
sa definuje kvalita a množ-
stvo mledziva a naštartová-
va sa laktácia. Tá vo finálnej 
fáze rozhoduje o prírastku 
teliat, najmä v prvých 2 me-
siacoch po otelení. V tomto 
kritickom období z pohľadu 
teľaťa sa však treba starať aj 
o matky, aby zabrezli, preto-
že o úspešnosti zabrezávania 
sa rozhoduje už v tomto ob-
dobí pred otelením. 

Pravidlo

Podľa skúseného veteri-
nára platí pravidlo, ktoré vy-
chádza z výskumu i zo skú-
seností chovateľov: Kondícia 
v jeseni predchádzajúceho 
roku rozhoduje o tom, ako 
budú kravy zabrezávať v na-
sledujúcom zapúšťacom ob-
dobí (optimálne kondičné 
skóre u jalovíc je 5 a u kráv  
6 bodov). Dôležité je preto 
sledovať kondíciu na konci 
pastevnej sezóny.

To, čo ovplyvňuje zdravot-
ný stav teliat a potom schop-
nosť kráv zabrezávať je defi-
novanie sezóny telenia. Ob-
dobie telenia je pre chova-
teľa mäsového dobytka naj-
ťažšie, preto je cieľom, aby 
bolo čo najkratšie. Vytvára 
sa tak uniformná kolekcia 
teliat pri odstave, čo má po-
zitívny efekt na ekonomiku. 
Ako MVDr. Ondřej Bečvář 
uviedol, aspoň 95 % gravi-
dít by sa malo získať počas 
troch cyklov. Cyklus trvá  
21 dní, takže v priebehu  
63 dní by mal chovateľ získať 
95 % gravidných kráv. To de-
finuje obdobie telenia, čo je 
žiaľ, na mnohých farmách 
zatiaľ len utópiou. Ďalším 
cieľom je, aby stratovosť te-
liat od pôrodu do odstavu 
bola do 5 %, a to bez mŕt-
vonarodených teliat. Reálne 
číslo, včítane mŕtvonarode-
ných teliat, je podľa odborní-
ka do 10 %. 

Stejky z kastrátov

Ondřej Bečvář sa podelil 
aj o svoje skúsenosti s fun-
govaním fariem v USA a roz-

hovoril sa i na tému rozdiel-
nosti kvality a chuti našich 
a severoamerických stejkov. 
Ako uviedol, ich odlišnosť je 
daná tým, že hovädzina, kto-
rá sa v USA predáva na stej-
ky, má väčšie mramorovanie  
a vyšší obsah tuku. Je to pre-
to, že stejky pochádzajú  
z kastrátov, pretože býky 
pri odstave alebo už pri na-
rodení kastrujú. Súčasne  
s kastráciou sa im implan-
tujú rastové hormóny - pro-
gesterónové implantáty, kto-
ré v podstate nahradzujú 
funkciu testosterónu, aby 
nepriberali, ale aby prírast-
ky orientovali viac do svalu 
a v závere výkrmu do vnút-
rosvalového tuku. Volkom sa 
implantáty dávajú v priebe-
hu výkrmu ešte raz.

Podľa jeho slov, hoci v EÚ 
platí zákaz používania ras-
tových implantátov, v po-
sledných 2 rokoch možno už 
aj v ČR kúpiť americké stej-
ky, pretože hovädzie mäso 
sa do Európy importuje. Ako 
však jedným dychom dodá-
va, existuje množstvo štúdií 
potvrdzujúcich neškodnosť 
takto ošetrovaného mäsa  
a na ilustráciu uviedol, že 
vo vajíčku sa nachádza asi  
10-krát viac progesterónu 
ako v implantovanej hovä-
dzine na gram hmoty a sám 
konzumáciu tohto mäsa 
preferuje. Americká hovä-
dzina je aj výrazne mladšia, 
pričom porážková hmot-
nosť mladých býkov vo veku 
16 - 18 mesiacov nepresahu-
je 630 kg. Je to preto, lebo u 
starších kastrátov dochádza  
k horšej konverzii krmív. Nie 
je to teda len kulinársky, ale 
i ekonomický dôvod. Šľach-
tené býčky na mramorova-
nie sú v posledných 6 mesia-
coch veku finišované len na 
monodiéte (kukuričná siláž, 
sója) a ich mäso je vyzreté, čo 
sa podľa odborníka v Európe 
dosť preceňuje.

Zaistenie reprodukcie

Ing. Pavel Káčer z pleme-
nárskej firmy Jihočeský cho-
vatel a. s., České Budějovice, 
ktorý spolupracuje so skalic-
kým chovom MOVIS – AGRO, 
AK, spol. s. r. o. a podieľal sa 
aj na organizácii chovateľ-
ského dňa mäsového simen-

tála, sa v prednáške zameral 
na otázky súvisiace s repro-
dukciou. 

Ako uviedol, podmien-
kou pre rozmnožovanie je 
plodnosť - schopnosť mať 

životaschopné potomstvo.  
Z 80 % je reprodukcia daná 
podmienkami prostredia 
- primeranou výživou kráv  
a zvládnutým odstavom te-
liat. Keď sú kravy chudé, 
zadržujú lôžka, sú problé-
my so zapustením, mledzi-
vo je problematické a teľatá 
nie sú životaschopné. Dôle-
žitý je dobrý zdravotný stav 
z pohľadu infekcií, zvlád-
nutie popôrodného obdo-
bia, zostavenie reprodukč-
ný skupín. V kritickom ob-
dobí, akým je obdobie státia 
nasucho, musia mať zviera-
tá k dispozícii kvalitnú, hy-
gienicky nezávadnú kŕmnu 
dávku, vyrovnanú i z hľadis-
ka makroprvkov a energie. 
Výber a príprava býkov do 
plemenitby, ktorej súčasťou 
je vyšetrenie zdravia, plod-
nosti i končatín, sa musí ro-
biť pred každou pripúšťa-
cou sezónou. Pavel Káčer po-
ukázal na výhody i nevýhody 
prirodzenej plemenitby a in-
seminácie, ako aj na efektív-
nu vyťaženosť býkov v stáde. 
Podľa jeho slov, na dosiah-
nutie efektívneho telenia by 
mal plemenný býk obská-
kať 30 plemenníc. To je pre 
býka bezpečná hranica, pre-
tože treba rátať s rezervou, 
ak by býk v procese pripúš-
ťania zlyhal. Vhodné je mla-
dého býka vo veku 15 - 16 
mesiacov zakúpiť rok dopre-
du a prvú sezónu ho nechať 
skákať na vzorke 8 až 15 ple-
menníc, a až na druhý rok k 
nemu pridať viac zvierat, aby 
sa aklimatizoval a mal do-

statok energie. Dôraz treba 
klásť i na obdobie regenerá-
cie, lebo ako hovorí - býk nie 
je traktor.

Kontrola úžitkovosti

Jan Kopecký, riaditeľ ple-
mennej knihy z Českého sva-
zu chovatelů masného skotu 
(ČSCHMS) informoval o vý-
zname kontroly úžitkovosti 
a výpočtu plemenných hod-
nôt pre šľachtenie.

Ako uviedol, chov mäso-
vého dobytka, podobne ako 
u nás, sa v ČR začal vyvíjať  
v 70-tych rokoch dovozom 
herefordských zvierat. V sú-
časnosti je v ČR 21 plemien 
(12 základných) mäsového 
dobytka, na ktoré sú vedené 
plemenné knihy. Podľa jeho 
slov, pokles stavu kráv kopí-
ruje obraz, aký máme v SR. 
Za posledných 15 rokov sa 

ich počet znížil, avšak pozi-
tívny je nárast masový ple-
mien na súčasných 180-ti-
síc kráv bez trhovej produk-
cie mlieka, čo je vlastne tre-
tina kráv v ČR (graf). Systém 
kontroly úžitkovosti mäso-
vých plemien v ČR má dva 
stupne „A“ a „B“. Hodnotí 
sa priebeh pôrodu a pôrod-
ná hmotnosť. Základným 
princípom je objektívne zis-
ťovanie hmotností teliat  
v obdobiach vo veku 120, 210  
a 365 dní. Súčasťou je lineár-
ne hodnotenie (veľkosť a ka-
pacita tela, osvalenie a úžit-
kový typ). Správne využitie 
plemenných hodnôt vedie 
ku zvyšovaniu genetických 
schopností zvierat i ekono-
mickej efektívnosti chovu  
a zlepšuje konkurencie-
schopnosť na trhu.

PATRÍCIA DOLEŠOVÁ
FOTO – AUTORKA

„Kondícia v jeseni predchádzajúceho roku rozhoduje o tom, ako 
budú kravy zabrezávať v nasledujúcom zapúšťacom období,“ 
hovorí MVDr. Ondřej Bečvář.

Stavy plemenníc mäsového dobytka podľa plemien v ČR v centrálnej evidencii k 31.12.2012:

Plemeno Podiel plem. 50 % a viac Podiel plem. 88 % a viac
Názov Skr. Jalovice Kravy Jalovice Kravy
Charolais CH 60 633 59 233 6 266 6 323
Aberdeen Angus AA 27 523 29 398 4 860 5 696
Limousin LI 25 130 19 428 2 367 1 827
Hereford HE 9 329 11 626 1 467 1 907
Piemontese  PI 6 344 7 321 335 341
Blonde d´ Aquit. BA 7 212 6 660 577 878
Masný simentál MS 8 402 6 451 8 253 6 218
Galloway  GA 2 801 2 802 454 523
Gasconne   GS 2 123 2 315 502 603
Highland   HI 1 543 1 729 659 715
Salers  SA 1 493 1 692 200 253
Belgické modré   BM 908 664 26 20
Ost. mäsové plem. Z 1 355 1 622 102 123
Aubrac    UU 38 34 38 34
Parthenais   PP 23 17 23 17
Shorthorn    SS 12 11 12 11
Andorský hnedý DD 3 5 3 5
Rouge de Přes MM 2 2 2 2
Brahman F 0 1 0 0
Bazadais   BB 4 0 4 0
Texas Longhorn   TT 3 0 3 0
Vosgiene  VV 0 0 0 0
Celkom 154 881 151 011 26 153 25 496

Vývoj početních stavů krav v ČR
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Stavy plemenníc mäsového dobytka podľa plemien v ČR v centrálnej evidencii k 31.12.2012.

Vývoj početného stavu kráv v ČR.


