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Zázračná kráva! 

“Řešení, nikoliv problém!” 



Global Milk Production 
(Million Metric Tons – IFCN 2013 ) 

• India 120 M Milk Producing Animals 

• USA 9 M Milk Producing Animals 

• 10x More milk per cow in USA!! 

 

International Farm Comparison Network (IFCN) 

 

Bůvolí mléko 

Kravské mléko 

Největší producenti mléka na světě 
Žebříček zemí dle produkce mléka v roce 2018 (miliony tun mléka) 



Upozornění! 
Produkty mléčného a masného skotu nemusí být vaší 

volbou…a je to tak v pořádku. 
 

Mnoho lidí na světě si ale tuto volbu nemůže dovolit! 



Dietary Choices: 

< $ 2 / den:  téměř pouze rýže a obilí  

  $2 - $9 / den :  více rozmanitá strava 
> $ 9 / den:  balené potraviny - luxus  
 

             Více než 55 % světové populace žije pod hranicí chudoby 

 



Zemědělsky využitelná půda 

70 % vodní plochy 
9 % pouště 
6 % deštné prales 
10 % tundra 
8 % hory 
3 % urbanizační zástavba 

4% orná půda, 
7% trvalé travní porosty 

V následujících 30 letech budeme muset 
vyprodukovat více potravin, než bylo 

vyrobeno za posledních 3000 let! 



Dojná kráva: Klíč k udržitelné budoucnosti 

Světová populace se za 

mého života 

zdvojnásobila 

 

3,6 mld. na 7,9 mld. 

 

V roce 2050 bude na 

světě 9 miliard lidí 

 

Rozvojové země 

vyžadují více bílkovin, 

odhadovaný nárůst je o 

70 % do 2050. 

 

Pouze 4 % zemského 

povrchu je orná půda + 

7 % jsou neúrodné 

trvalé travní porosty 

4 
% 



Dojná kráva: Řešení, nikoliv problém! 

Superschopnosti dojné krávy: 

Využití neúrodného trvalého travního porostu, který není 

využitelný pro pěstování zeleniny. Zhruba 7 % povrchu. 

 

Vyrábí vysoce kvalitní zdroje 

živin/bílkovin. 
 

 

Méně plýtvání: Mléčné a masné výrobky se vyhazují v 

12-16 % VS.  zelenina a ovoce kolem 45 %. 
 



Dojná kráva: Řešení, nikoliv problém! 

 Superschopnosti dojné krávy: Skot využívá neuvěřitelné 

množství vedlejších produktů, které by jinak byly vyhozeny ! 
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Dojná kráva: Řešení, nikoliv problém! 

Vedlejší produkty běžně používané na farmách v USA  

  
 bavlněné semínko (VP textilního průmyslu):  700 tun 
 lihovarnické výpalky (VP výroby ethanolu):  1 630 tun 
 peletované sojové otruby (VP výroby rostlinných olejů):  700 tun 
 granola (VP výroby granolových tyčinek a cerálií):  1 100 tun 
 travní pelety (VP z výroby trávníků, krajinářství):  650 tun 
 pšeničné zbytky (VP při čištění pšenice v mlýnech):  1 200 tun 

 

Přes 6 000 TUN přírodních produktů, které by jinak byly vyhozeny. 
Dojná kráva je přetvoří ve výživné, chutné mléko! 



Dojná kráva: Řešení, nikoliv problém! 

 Superschopnosti  dojné krávy: 

Skvělé a chutné 

burgery 
Kůže pro obuv 

Vedlejší produkty chovu 

dojeného skotu? 

Chlévská mrva!  

Hnůj produkovaný 

kravami znamená méně 

potřeby pro výrobu 

umělých hnojiv 



Dojná kráva: Řešení, nikoliv problém! 

 Superschopnosti  dojné krávy: Co ale krkání a prdění krav…?  V 

porovnání s fosilními palivy zcela minimální vliv na životní prostředí. 

 

Spousta farem dnes zachytává a využívá 
methan jako zdroj energie. Many farms 
now capture the methane as a 
sustainable source of energy 

Chlévská mrva!  

Hnůj produkovaný 

kravami znamená méně 

potřeby pro výrobu 

umělých hnojiv 



“Řešení, nikoli 

problém…” 



Děkuji! 


