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Šťastná krava mlieko dáva
Iba ak je zdravie zvierat
najvyššou prioritou, môže
podnik prosperovať v produkcii mlieka. Rakúsky
odborník na výživu dojníc
Dr. Gerhard Reszler sa už
vyše 25 rokov zaoberá
správaním dobytka a radí
podnikom, ktoré idú cestou modernizácie a efektivity. Ľudovo sa mu hovorí
„Advokát kráv“ a dodržanie jeho rád môže pre
podnik znamenať navýšenie úžitkovosti aj o 1 000
litrov na kravu a rok.

Veselé. Rakúšan dlhodobo spolupracuje so slovenskou spoločnosťou SK FARM
Partners s.r.o., ktorá je poradenskou spoločnosťou v oblasti výživy hospodárskych
zvierat a zootechnického
manažmentu.
„Sme partneri slovenských
poľnohospodárov,
ktorí sú otvorení novým
možnostiam, výzvam a perspektíve fungovania. Navštevujeme tie najlepšie zahraničné podniky a učíme sa
od tých najlepších svetových
poradcov. Tí by mali byť vzorom aj pre našich poradcov,“
hovorí Ján Drevenák z SK
FARM Partners.
Cestou uplatňovania moderných metód riadenia živočíšnej výroby, ktorými sa riadia špičkové chovy v Európe,
sa vydala aj spoločnosť SLOVENSKÉ FARMÁRSKE, DRUŽSTVO. Práve na podnikoch
patriacich do skupiny SLOVENSKÉ FARMÁRSKE, DRUŽSTVO, vykonáva Dr. Reszler poradenstvo už viac ako
jeden rok.
„Mnoho podnikov rieši
existenčné problémy práve
v dôsledku mliečnej krízy.
SLOVENSKÉ
FARMÁRSKE,
DRUŽSTVO hľadá reálne
cesty ako vyrábať a produkovať mlieko so ziskom. Naším
cieľom je zvýšiť úžitkovosť
a znížiť náklady na kŕmnu
dávku. Práve od zahraničného odborníka Dr. Reszlera
očakávame zvýšenie úžitkovosti cez 2 000 litrov na
kravu v horizonte 2 rokov,“
hovorí Vladimír Volečko,
manažér výroby pre oblasť
Západ.
Pri chovoch s vysokou

Dr. Reszler: „Ak tento podnik vo Veselom zostane na
nastúpenej ceste, tak má reálnu šancu situáciu na trhu
s mliekom prežiť.“
Pre podnik vo Veselom
bol práve minulý kontrolný
deň zlomový. Na družstve
začiatkom roku 2016 došlo
k zjednoteniu stáda a zároveň k zvýšeniu počtu dojníc.
Keďže kravy sú pomerne
senzitívne zvieratá, bolo treba dlhší čas, kým si zvykli na
nové prostredie.
„Aj pomocou rád od
Dr. Reszlera sa kravy zžili
s prostredím rýchlejšie. Zároveň sme vyselektovali tie
najlepšie kravy,“ vysvetľuje
Podhányi.
Absolútna novinka
na Slovensku

Rady uznávaného odborníka Dr. Reszlera sú prínosom pre slovenské družstvá.

úžitkovosťou musí byť pri
produkcii mlieka dobre
prepracovaný systém manažmentu stáda. Na farmách
patriacich do skupiny SLOVENSKÉ FARMÁRSKE, DRUŽSTVO investujú do komfortu
kráv a systému welfare. Vysoká úžitkovosť vychádza zo
životných podmienok, v ktorých sa stádo nachádza.
„Komfort kráv predurčuje až 60 – 70 % pripravenosti
dojnice na vysokú úžitkovosť. Počas spolupráce so
spoločnosťou
SLOVENSKÉ
FARMÁRSKE, DRUŽSTVO je
možné vidieť už zreteľné výsledky. Na piatich prevádzkach, kde podniky akceptujú moje rady a odporúčania
sa výrazne zlepšili, zdravotné, reprodukčné, výrobné
a ekonomické ukazovatele,“
uznáva progres slovenských
manažérov Dr. Reszler.

krava je v prvom rade prežúvavec, ktorý má tie najvyššie
nároky. Kŕmna dávka musí
byť teda dobre zostavená,
pretože len vtedy môže byť
krava produktívna. Odborník odporúča 60-percentný
a aj vyšší podiel kvalitných
objemov v sušine kŕmnej
dávky, ktoré sú potom hlavným zdrojom živín pre kravu. Kvalita objemových krmív rozhoduje o ekonomike
chovu a tam vidí Dr. Reszler
recept na zvládnutie mliečnej krízy.
„Ako advokát kráv sa vždy
pozerám na podnik z pohľadu zvieraťa a až potom
navrhnem zlepšovacie opatrenia. Treba spomenúť, že
moje rady sú často spojené
s investíciami daného družstva,“ vysvetľuje Reszler.

Kvalitné objemové
krmoviny sú nutnosť

Rady rakúskeho odborníka sú pravidelne kontrolované v kvartálnych intervaloch
na všetkých podnikoch skupiny SLOVENSKÉ FARMÁRSKE, DRUŽSTVO.
„Cieľom kontrolných dní
je kontrolovať a vyhodnocovať plnenie krátkodobých
cieľov, ktoré boli zadefinované na predchádzajúcich
kontrolných dňoch a takto
postupovať krok za krokom

Dr. Reszler dokáže už z jediného pohľadu na kravu rozoznať a identifikovať nedostatky vo výžive. Základom
je kvalitné objemové krmivo, ktoré pomáha dosiahnuť
nielen dobrú úroveň úžitkovosti, ale aj stabilný zdravotný stav stáda a dlhovekosť
dojníc. Keďže aj slovenská

Teliatka sú zdravšie a majú lepšie denné prírastky.

ku konečnému želateľnému
stavu,“ vysvetľuje František
Podhányi, generálny riaditeľ SLOVENSKÉ FARMÁRSKE,
DRUŽSTVO a dodáva: „Na za-

Inováciami sa to na farmách v skupine SLOVENSKÉ
FARMÁRSKE,
DRUŽSTVO
len tak hemží. Na piatich
farmách odštartoval takzvaný „special needs cows
program“, čo je program sta-
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na farme vo Veselom. Ide
o adlibidné kŕmenie teliat
studeným okysleným mliekom. Princíp je v tom, že teľa
môže piť mlieko vždy vtedy,
keď má na neho chuť.
„Teliatka dostávajú mlieko okyslené na pH 4,5. Tým
pádom sa mlieko nepokazí.
Vďaka tejto novinke máme
výraznejší denný prírastok
váhy teliatok až okolo 750
až 1 100 g. Toto je základný
predpoklad na to, aby z teliatok vyrástli dojnice s vyššou
celoživotnou úžitkovosťou
a lepším zdravotným stavom,“ hovorí Volečko.
Spolupráca viacerých odborných subjektov posúva
dopredu všetky zainteresované strany.
„Vzájomnou
výmenou
skúseností sa obe inštitúcie SK FARM Partners s.r.o.
aj SLOVENSKÉ FARMÁRSKE, DRUŽSTVO obohacujú
o cenné rady a inovácie,“
hovorí Ján Drevenák a dodáva: „Dr. Reszler je patrón
a garant, akýsi šéf poradenského tímu. Svojím prí-

Kontrolný deň

Výhodou adlibidného kŕmenia je, že sa teľa môže napiť, keď má na mlieko chuť.

čiatku spolupráce sme spravili vstupný audit a stanovili
si strategické ciele. Cieľový
stav je o 2 – 3 roky dosahovať
výrobno‑ekonomické parametre na úrovni špičkových
európskych chovov.“
Pozitívny trend v progresívnej spolupráci vidí aj

rostlivosti o kravy so špeciálnymi potrebami – tri týždne
pred otelením a 3 týždne po
otelení. Zootechnici vítajú tento progres a na nový
systém si pomerne rýchlo
zvykli i keď niektoré novinky sú v rozpore s tradíciou.
Inovatívny prvok zaviedli

stupom inšpiruje aj našich
poradcov pre zootechnický
manažment a výživové poradenstvo. Pracujeme s tými
najlepšími z brandže. Výsledky v dojivosti a spokojnosti kráv sú tým najlepším
meradlom“.

Na záver kontrolného dňa sa sumarizujú poznatky a stanovujú nové ciele.

Ján Kováč

