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Jak se vypořádat s aktuální situací na trhu? 



Providing 
NEEDS 
BASED 
solutions 

Nelson Family, 

USA 

Středozápad USA – velké 

podniky mléčného skotu  

Středozápad USA – skot a prasata 

Evropa – 95% mléčný skot 

 Dvě silné 

výživářské firmy 

v rámci jedné 

rodiny 



Complete Dairy Program (CDP) 

V roce 2014 jsme se rozhodli vyjít 
vstříc vysoké poptávce po výživě z 
USA a odborné podpoře v Evropě 
(Maďarsko) 

 

Zajímalo nás, zda a jak se dají 
aplikovat naše zkušenosti v USA na 
mléčných chovech v EU 

 

Tak se narodil program CDP pro 
poskytování řešení ve formě 
produktů a služeb 



Holstein Genetika (WWSires distributor)  
 

 Silné vztahy se zákazníky 

 TechMix dodává výživu 

 Spolupráce s maďarskou výživářskou společností na dodávkách 
premixů a doplňků 

 Podpora při řešení problémů, sběr dat 

 A mnohem více… 

 

Jak funguje CDP v Maďarsku? 



TechMix/Form A Feed 
 

 Pravidelné návštěvy chovů v EU – seznámení s farmami, nastínění 
změn 

 Skládání krmných dávek pomocí softwaru Core Diet – úpravy 
zasílány do Maďarska mailem pro okamžité změny 

 Vzorky krmení a komponentů odebírány HG a zasílány do laboratoře 
Solutions pro analýzu -> výsledky emailem 

 Pravidelné videokonzultace 

 

 V roce 2014 jsme začali s 1 farmou. Dnes se v Maďarsku staráme v 
rámci CDP o 6 chovů - 10 000 dojnic. Další 2 velké podniky v Německu 

Začátek CDP v Evropě 



Jak se vypořádat s aktuální situací 
na trhu? 



Průměrný laktační den 155-165 

Zabřezávání nad 40 % 
o50 % je dosažitelné 

Pregnancy rate rozmezí 30%-40% 

Brakace 30 % či méně 

Úhyn 6 % či mně 

Brakace prvních 60 dnů <4 % 

 

 

 

 

Klíčová metrika pro optimalizaci produkce 



Pohodlí 

Příjem sušiny 12,5-15 kg 

Nízký obsah draslíku v objem. krmivu 

 25 dnů krmení skupiny 

Vysoký vápník 1,6-2 % 

Negativní DCAD 
oLze měřit pH moči 

Zásady pro management krav před otelením 



 Elektrolyty a osmolyty podporují 
rovnováhu tekutin na buněčné 
úrovni, udržují energii a předchází 
dehydrataci 

 Poskytuje rychle dostupnou energii 
v obdobích nízkého příjmu sušiny 

 Vyšší vnitrobuněčný glykogenní 
potenciál ukládání (glukózy) 

 Tepelný stres a okoloporodní 
období 

 Unikátní kombinace živých 
kvasinek, fermentačních extraktů, 
vitaminů a antioxidantů 

 Podporuje adaptaci bachoru při 
přechodu ze suchostojné KD na 
vysokoenergetickou  dávku s 
vysokým obsahem proteinu u v 
rozdoji 

 Prevence acidózy 

 Stimulace příjmu sušiny 

 Vyšší využitelnost krmiva 

Příprava na porod 



Úspěch rozdoje 

Pohodlí krav 

Stravitelnost objemných krmiv 

Obsah proteinu 17,5-18 % 

Škrob o 5-6 % vyšší, než v KD u krav 
před otelením 

Okamžitá podpora po otelení 
oFresh Cow YMCP nebo YMCP Vitall 

 



Zadržená placenta 5 % 

Metritida 5 % 

Kétóza 5 % 

Mléčná horečka 2 % 

Dislokace slezu 2 % 

Přesun krav pryč do 21 dnů v laktaci. Čím dříve, tím lépe. 

Cíl pro otelené krávy 



Objemná krmiva 

 Klíčem je obsah sušiny 

 Co nejnižší množství ligninu 
o Lignin je zcela nestravitelný 

 Vysoce stravitelný NDF 

 NDFD je indikátorem potenciálu mléčné 
produkce z objemu 

 2-3 body úpravy v NDFD = 0,5 kg 
mléka 



Kukuřičná siláž 

 32 % sušiny je optimum 

Přes 35 % sušiny – stravitelnost 
vlákniny začíná klesat 

Možná bude za potřebí začít sklízet při 
sušině 30 %, abychom zůstali pod 35 % 

Zaměřujte se na hybridy s vysokou 
stravitelností vlákniny 



Vojtěšková siláž 

• Cílit na obsah sušiny kolem 40% 

• Sušina kolem 30 může být vysoká na 
kyselinu máselnou a způsobovat 
problémy s klostrídiemi 

• Pro docílení požadované kvality 
sečeme v cyklech 28 dnů, někdy méně 

• Krmit více kukuřičné siláže, která je 
levnější a vláknina je mnohem 
stravitelnější 



RDP – protein rozložitelný v bachoru 

Pokud nemáme dostatek RDP, neposkytujeme 
bachorovým mikrobům dostatek živin a snižujeme trávení 
vlákniny 

Stravitelnost NDF 

Trávení vlákniny je největším zdrojem energie 

Sacharidy 

Aminokyseliny  

 

 

 

Co „dělá“ nádoj mléka? 



Pohodlí krav 

Kapacita postýlek 

Nechceme, aby krávy v postýlce stály. 
Chceme, aby přišly a lehly si. 

Podestýlka. Měkká a umožňuje 
bezproblémové vstávání. 

Odvod tepla. Klíčem k vysoké produkci 
mléka je nemít velké propady v 
užitkovosti. 

 



Mladý dobytek 

• V USA je dražší jalovice odchovat, než 
koupit. 

• Kolik ročně potřebujete? 

• Jaké si do stáda vyberete? 

• V „mých“ chovech v USA jsou jalovice 
pro náhradu zhruba kolem 70 % stáda 

 



Kg/krávu či Kg/lehací box 

Maximum mléka k prodeji 

 Jak můžeme exportovat z farmy více mléka současně při 
nízkých fixních nákladech 

 

 

Kapacita dojírny 



Thank you.  

TechMixGlobal.com 


