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Princezná, o ktorú sa stará služobníctvo
Nikoho neprekvapí fakt,
že poľnohospodárstvo
v USA je na vysokej úrovni. Američania sú megalomani a to vo všetkom.
Veľká krajina, veľké
autá a veľká produkcia
potravín. Jeden priemerný
Američan skonzumuje za
rok 137 kilogramov mäsa
a 24 litrov zmrzliny. Niet
divu, že takúto spotrebu
musí vyvážiť domáce poľnohospodárstvo a nasýtiť
hladné krky svojich obyvateľov. Jedným z rekordov americkej produkcie
je kontinuálna dojivosť
45 kg mlieka na dojnicu a deň. Takýto unikát
treba vidieť naživo, preto
o možnosť exkurzie na
deväť najlepších mliečnych fariem v USA v štáte
Wisconsin požiadali slovenskí poľnohospodári.
Wisconsin ako Slovensko

Wisconsin sa nachádza na
severovýchode USA, na západnom pobreží jazera Michigan. Svojou rozlohou je
výrazne väčší ako Slovensko,
no napriek tomu v ňom žije
porovnateľný počet obyvateľov s počtom 5,8 milióna.
Priemerná ročná teplota dosahuje približne 7 – 8 °C, pričom na Slovensku je to o dva
stupne viac. Zima však je vo
Wisconsine v porovnaní so
Slovenskom výrazne chladnejšia.
Syrové hlavy

To, že štát Wisconsin je
krajinou mlieka, je zrejmé
ihneď ako prekročíte hranicu. Na hraničnom piedestáli
nás zdraví veselá čiernobiela
krava a na budovách visí pod
americkou zástavou obrovský portrét kravy. „America’s Dairyland“ (Americká
krajina mlieka) ako tento
štát zvyknú volať si urobil
z mliečneho hospodárstva
turistickú atrakciu. Green
Bay je mesto vo Wisconsine
preslávené výrobou mlieka
a syrov. Pýchou mesta je tím
amerického futbalu Green
Bay Packers. Pri ich domácich zápasoch zdobia hlavy
fanúšikov klobúky v tvare
syra. Na základe tohto týchto

Bez dotácií a s minimom
techniky

Pohodlie dojníc je pre chovateľov kľúčová záležitosť.

fanúšikov označuje zvyšok
USA ako „syrové hlavy“. Inou
zaujímavosťou tohto tímu
je, že je ako jediný v NFL
vlastnený samotnými fanúšikmi tímu. Za Packers nestojí žiaden bohatý vlastník,
spoločné vlastníctvo tímu
spája fanúšikov dáva Packers výnimočnú kolektívnu
silu, kde všetci ťahajú za jeden koniec. Žeby paralela aj
v poľnohospodárstve?
Mliečne hospodárstvo vo
Wisconsine dosahuje ročné
obraty vo výške 43,4 miliárd amerických dolárov, čo
predstavuje 50 % celkového
obratu poľnohospodárstva
v tomto štáte. Približne každý siedmy liter mlieka v USA
sa vyrobí práve vo Wisconsine. Väčšina mlieka je ďalej
spracovaná na syr v jednej
z 203 mliekarní, ktoré tu vyrábajú. Pokiaľ by bol Wisconsin samostatným štátom, bol
by na štvrtom mieste vo svete vo výrobe syra, a to za USA,
Nemeckom a Francúzskom.
Koncentrácia do väčších
celkov

Podobne ako v Európe
dochádza aj v USA ku koncentrácii podnikov do väčších celkov. Kým ešte v roku
2008 vyrábalo vo Wisconsine
mlieko približne 14 000 podnikov s priemerným počtom
90 dojníc na podnik, v roku

2014 sa počet podnikov znížil na 10 300 a priemerný
počet dojníc tým stúpol na
123 kusov. Spojenie podnikov predstavovalo veľký nárast v úžitkovosti na dojnicu
a rok. Prekvapujúco v Amerike v štáte Wisconsin objavíte farmy, ktoré veľkosťou
a štýlom hospodárenia až
nápadne pripomínajú najväčšie slovenské družstvá.
Aj moderne fungujúce farmy na Slovensku stavajú na
efektívnosti výroby a sledujú
dianie na trhu. Partnerstvo
a spolupráca jednotlivých
družstiev v skupine podnikov vedie k väčšej konkurencieschopnosti a lepšej pozícii
na trhu.

munikovať o spôsobe práce,
návrhoch zlepšenia a efektívnosti výroby,“ opisuje
mentalitu Američanov Ján

„Podniky, ktoré sme navštívili mali pôdu v prenájme alebo ju nemali vôbec,
majú vyššiu cenu mlieka,
nižšiu cenu nafty, ale nepoberajú žiadne dotácie,
napriek tomu majú všetko
prepočítané a nerobia žiadne improvizácie, každý je
zodpovedný za seba a za to
čo robí,“ vysvetľuje na úvod
Maroš Kminiak, výrobný
riaditeľ Slovenského farmárskeho, družstva. Tiež ho
prekvapili jednoduché „mechanické“ riešenia: „Traktory bez kabín, jednoúčelové
stroje, frézy a nakladače,
minimum elektroniky, stavby ktoré by u nás žiaden
statik nepovolil. Nikto tam
nerieši silážne šťavy, nejaké záchytné žumpy a nikto
nemá plot,“ poodhalil pozoruhodné zistenia Kminiak.
Napriek
rozdielnostiam
v porovnaní so zaužívanými

hospodárstvo sa stáva čoraz
viac výrobným odvetvím,
kde prebiehajú podobné
procesy
charakterizujúce
modernú výrobu. Farmy
v USA sú v podstate rodinnou záležitosťou a rozdiely
sú predovšetkým vo výmere
a zameraní. „Po farmách nás
sprevádzali majitelia spolu
s pedagógmi z univerzity.
Farmári majú teda možnosť
overiť si najnovšie poznatky
z výskumu priamo v praxi
a mnohokrát to zvyšuje ich
konkurencieschopnosť pred
kolegami. Túto spoluprácu
si na druhej strane pochvaľujú okrem farmárov aj samotní profesori, pretože si
svoje teoretické poznatky
môžu priamo overiť v praxi
a nielen v laboratóriách,“
priblížil priebeh exkurzie
Juraj Petruš z PD Bzovik.
Úspech rodinných fariem,
podľa neho, spočíva nielen
v disciplíne ale je za ním aj
odriekanie a osobná prítomnosť aspoň jedného člena

Čo na srdci, to na jazyku

Američania sú priami,
otvorení. Rovno vám povedia, čo si myslia a možno
jedna z najcennejších vlastností. Každý vie, na čom je
a nikto nie je ukrivdený. Odpovedia na čokoľvek a nič neskrývajú. „Neexistuje žiadny
tajný recept, všetko čo potrebujete som Vám povedal
a ukázal, “ takto vyprevádzal
slovenskú návštevu farmár,
ktorý sa staral o dvetisíc dojníc. „Americkí farmári nás
privítali ako kolegov z brandže. Vôbec nás nebrali ako
konkurenciu, práve naopak,
boli ochotní a prístupní ko-

Traktory bez kabín, jednoúčelové stroje, frézy a nakladače, minimum elektroniky ale rekordná
dojivosť.

Boh žehnaj americkej krave, toto heslo platí najmä v štáte Wisconsin.

Drevenák, konateľ spoločnosti SkFarm. Vzhľadom na
štruktúru chovov si exkurzia vybrala za cieľové podniky deväť veľkých fariem od
500 do 3 000 dojníc patriace
do svetovej špičky. Z pohľadu odborníkov na výživu
zvierat a zootechnický manažment si pozorovatelia
všímali kvalitu výživového
krmiva, ktoré vedie k vysokej dojivosti.

praktikami u nás, americké
farmy pracovali priam dokonale.

rodiny každý deň v roku na
farme. Američania aj týmto
prejavujú svoje vlastenectvo.

Univerzity v poli a rodina
je základ

Chrobák Truhlík
v Amerike nežije

Klasických
farmárov
krčiacich sa za pluhom ťahaným párom koní, ktorí
rozorávajú panenskú prériu možno vidieť už len na
obrázku v múzeách. Poľno-

Pre Ameriku je typická silná špecializácia a snahy o dotiahnutie produkcie k finálnym výrobkom s najväčšou
pridanou hodnotou.
Pokračovanie na 7. strane

Američania dbajú na zabránenie tepelného stresu, ten môže znížiť príjem krmiva a mliečnu úžitkovosť až o 30 %.
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Za dosiahnutím vynikajú‑
cich výsledkov podnikov je
veľmi úzka špecializácia fa‑
riem. „Každý jeden z majite‑
ľov prísne dodržiava techno‑
logickú disciplínu, využíva
rady poradcov bez toho, aby
sa snažil niektoré postupy
„vylepšiť“. Ak to ide na viace‑
rých farmách, musí to ísť aj
na jeho,“ objasňuje Petruš.
Napriek využívaniu moder‑
ných technológií v rastlinnej
či živočíšnej výrobe nie kaž‑
dý farmár využíval vo výrobe
vlastné stroje. „Napríklad vý‑
robu siláží zabezpečujú do‑
dávateľsky, vo väčšine pod‑
nikov, kde dodávateľ, ktorý
vykonáva služby odovzdáva
hotový produkt. Chovateľovi
teda odpadá starosť o zber,
logistiku, utláčanie či zakry‑
tie žľabu. Zaplatí za hotový,
kvalitný produkt,“ doplnil
Petruš.
Profesionalita na všetkých
postoch

Američania nerobia kom‑
promisy. Každý jeden krok
je premyslený a dotiahnutý
do detailov. Jasne stanovené
pravidlá a postupy a násled‑
né kontroly vedú k logické‑
mu záveru. Pokiaľ neurobíte
prvý krok, nemôžete urobiť
ten ďalší. Ak sa musí niečo
urobiť v prevádzke dnes, nie
je čas na debatu o tom, či by
sa to nedalo urobiť neskôr.
Každý jeden zamestnanec
musí byť vo svojej profesii na
sto percent. Každý pracov‑
ník na farme poznal svoje
miesto a bol zodpovedný za
jednu úlohu až do konca.
Aj stáda musia mať svojho
manažéra a na veľkých ame‑
rických farmách je to priam
nevyhnutné. „Perfektný ma‑
nažér sleduje niekoľko pro‑
cesov naraz a určuje priority
stáda. Bez dokonalého tímu
dobre vyškolených pracovní‑
kov sa však nezaobíde. Hod‑
notu kvalitnej ľudskej práce
si vážia aj v Amerike,“ spomí‑
na Drevenák.
Pohodlie dojníc je pre cho‑
vateľov kľúčová záležitosť.
Farmári vedia, že sa oplatí
kravy dobre a kvalitne kŕmiť
a udržovať im príjemnú tep‑
lotu a zabezpečiť dostatočný
pohyb. Základom komfor‑

Nepoberajú žiadne dotácie, doja 4x denne a každý je zodpovedný za seba a za to čo robí.

Získavanie
informácií
z najlepších
fariem USA
pomáha našim

chodidlá a spôsobuje obruso‑
vanie rohoviny paznechtov,
udržiava končatiny zdravé
a suché. Široké chodby s pro‑
tišmykovou podlahou zabez‑
pečujú bezstresový pohyb
zvierat v stajni. Prostredie,
ktoré farmári doprajú svoj‑

motorom vysokej úžitkovos‑
ti. Kravy tak vďaka zabehnu‑
tým mechanizmom prijíma‑
li nezriedka aj 27 kg sušenej
kŕmnej dávky.
„Napriek tomu, že nik
nemá dostatok silážnych
jám, niektorí dokonca ani

túra kŕmnej dávky a pri tak
vysokom príjme sušiny z ob‑
jemu zviera prijíma aj dosta‑
tok vlákniny, teda netreba
pridávať slamu,“ vysvetľuje
Maroš Kminiak. S krmivom
však súvisí aj skutočnosť, že
americkí farmári používajú
viacero prostriedkov zvyšu‑
júcich mliečnu úžitkovosť,
ktoré sú v Európe zakázané.
Sú to napríklad hormón bST
a primiešavanie monenziná‑
tu do krmiva. „Pri diskusii
s majiteľmi fariem a terén‑
nymi pracovníkmi Univer‑
zity vo Wisconsine, ktorí
denno‑denne navštevujú far‑
my, sme sa dozvedeli, že prí‑
nos uvedených prostriedkov
predstavuje približne 7 kg
mlieka na dojnicu a deň.
Z toho je možné odvodiť, že
úžitkovosti na úrovni 38 kg
mlieka na dojnicu a deň sú
reálne aj v Európe,“ približu‑
je expert na výživu zvierat,
Ján Drevenák.
Krava ako zlatá baňa

Povestná
pracovná
disciplína sa odráža na vy‑

manažérom
v posune na
domácom trhu.

Poľnohospodári poľnohospodárom

Hlavnou hnacou
silou podnikov
v USA je vôľa
posúvať sa
vpred, absolútna
profesionalita
a ochota prijímať
nové poznatky.
A tak by to
malo byť aj na
Slovensku.
tu pre zvieratá sú vzdušné
ľahké maštale, ide o boxy
s pieskom, ktorý sa nalepí na

vyššími úžitkovosťami sú
systémy prirodzeného odvet‑
rávania, ventilátory zapnuté
od atmosférickej teploty
17 °C, kropenie v aktívnych
oblastiach kravína, prípad‑
ne kombinácia uvedených
opatrení.
„Krívanie
ovplyvňuje
správanie dojnice a tým aj
príjem krmiva. Všetky pod‑
niky sa vyznačovali vycibre‑
ným manažmentom riešenia
krívajúcich kráv. Začínalo
to dostatočným podstiela‑
ním, gumenými matracmi
v čakárňach, hygienou, pra‑
videlným kúpaním a prak‑
ticky okamžitou reakciou
pri výskyte krívania. Ďalšou
črtou týchto super fariem
bolo, že napriek úžasne vy‑
sokým úžitkovostiam im
kravy zabrezávali. Prispie‑
valo k tomu aj zavedenie
a striktné dodržiavanie po‑
pôrodných protokolov,“ pri‑
bližuje Drevenák. V Európe
všeobecne prevláda názor,
že americký spôsob chovu
zničí zviera za dva roky a ide
na bitúnok: „Nad týmto sa
farmári len pousmiali. Kravy
vyraďujú aj na druhej laktá‑
cii, ale len vtedy, keď je dobrá
cena mäsa a takto si rýchlej‑
šie zaraďujú novú genetiku
do chovu,“ hovorí Maroš
Kminiak.

Američania sú majstri v zábave, aj z prehliadky dojníc urobia show.

im dojniciam vedie k zefek‑
tívneniu výsledkov mliečnej
úžitkovosti farmy.
Časť kúzla je vo výkrme

Vynikajúca kvalita doro‑
bených objemových krmív je

Škôlka pre teľatá. Chovateľ odovzdá teľa do špecializovaného podniku, ktorý funguje ako odchovný závod jalovíc.

spevnený povrch, nikde ne‑
bol ani náznak plesne a pri‑
tom je tam 1 000 milimetrov
zrážok ročne. Používanie
špeciálneho valca v rezačke
umožňuje kukuricu rezať
na dlhšie, štiepi ju po dĺžke,
takto je zabezpečená štruk‑

nikajúcom zdravotnom sta‑
ve zvierat. Teplo v maštali
negatívne ovplyvňuje sprá‑
vanie a fyziologické proce‑
sy dojníc, hlavnou snahou
farmárov je zabrániť vzniku
tepelného stresu zvierat.
Typické pre podniky s naj‑

Získavanie
skúseností
z tých najlepších fariem po‑
máha slovenským manažé‑
rom v posune na domácom
trhu. Informácie a vedomos‑
ti sú na nezaplatenie.
„Nemožno
porovnávať
úroveň poskytovaných slu‑
žieb, tá je na oveľa vyššej
a profesionálnejšej úrovni
ako u nás. Už nestačí len
prísť na chov a objednať
premix, tie časy sú už preč,“
dodal Drevenák. Výsledkom
pracovnej cesty našich poľ‑
nohospodárov je získanie
množstva
obohacujúcich
poznatkov a zistenie, že
hlavnou hnacou silou pod‑
nikov v USA je vôľa posúvať
sa vpred, absolútna profesio‑
nalita a ochota prijímať nové
poznatky. A tak by to malo
byť aj na Slovensku.
ján kováč

Základom komfortu pre zvieratá sú vzdušné ľahké maštale. V nich sú boxy s pieskom, ktorý sa
nalepí na rohovinu paznechtov, čím ich obrusuje a udržiava tak končatiny zdravé a suché.

