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Ekonomická krize mléčných 

farem

Ekonomická krize mléčných 

farem

 Zvýšené náklady Zvýšené náklady -- na prvním místě na prvním místě 

krmivakrmiva

 Pokles cen za mlékoPokles cen za mléko

 Dramatický pokles ziskovosti stádDramatický pokles ziskovosti stád

 Jaké jsou na to reakceJaké jsou na to reakce??

 Ukončení činnostiUkončení činnosti??

 Nalezení strategií které „ořežou“ Nalezení strategií které „ořežou“ 

náklady a zlepší ziskovostnáklady a zlepší ziskovost
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Metody hodnocení výkonuMetody hodnocení výkonu

 Žádná, nic nepomáháŽádná, nic nepomáhá

 Poměr mlékoPoměr mléko--krmivokrmivo ((statistika statistika USDA)USDA)

 Ekonomický poměr mléko k ceně krmivaEkonomický poměr mléko k ceně krmiva

 Lbs 16% Lbs 16% krmiva se rovná hodnotěkrmiva se rovná hodnotě to 1 lb to 1 lb 

plnotučného mlékaplnotučného mléka

 16% 16% krmiva v sobě zahrnuje cenu krmiva v sobě zahrnuje cenu 

kukuřice, sojových bobů a vojtěškového kukuřice, sojových bobů a vojtěškového 

senasena

 Odhadované měřítko pro Odhadované měřítko pro IOFCIOFC



http://future.aae.wisc.edu/
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Metody hodnocení výkonuMetody hodnocení výkonu

 Hodnocení efektivity krmiva (FE)Hodnocení efektivity krmiva (FE)

 FE = FE = nádojnádoj/ / příjem sušinypříjem sušiny

 Měřítko konverze krmiva na mlékoMěřítko konverze krmiva na mléko

 Potřeba korekce na tuk a obsah Potřeba korekce na tuk a obsah 

energieenergie::

 ECM kg/ECM kg/denden = (0,325 x kg = (0,325 x kg mlékamléka) + (12,86 ) + (12,86 

x kg x kg tukutuku) + (7,04 x kg ) + (7,04 x kg proteinuproteinu))

 FCM kg/day = (0,4 x kg FCM kg/day = (0,4 x kg mlékamléka) + (15 x kg ) + (15 x kg 

tukutuku))



Ukazatelé hodnot efektivity krmiva pro mléko přepočtené na obsah tuku

Stádium laktace
(laktační dny)

Úroveň užitkovosti

7000 kg 10000 kg 13000 kg

Začátek (<100 dní) 1,4 – 1,8 1,5 – 2,2 1,75 – 2,5

Střed (100-200 dní) 1,0 – 1,3 1,25 – 1,5 1,4 – 1,75

Konec (>200 dní) 0,7 – 1,0 0,8 – 1,25 0,95 – 1,4

Průměr stáda 1,14 1,40 1,60

Ukazatelé hodnot efektivity krmiva pro mléko přepočtené na obsah energie

skupina Laktační dny FE

Jedna skupiny, všechny krávy 150-225 1,4 to 1,6

prvotelky <90 1,5 to 1,7

prvotelky >200 1,2 to 1,4

druhotelky <90 1,6 to 1,8

druhotelky >200 1,3 to 1,5

otelené < 21 1,3 to 1,6

Problémová stáda 150 to 200 <1,3



Ekonomika efektivity krmivaEkonomika efektivity krmiva

Efektivita krmiva       

(kg mléka/kg suš.)

Příjem sušiny

(kg/den)

Ekonomické 

úspory za den

1,2 26,5
$ 0,76

1,4 22,7

$ 0,56

1,6 19,9

$ 0,44
1,8 17,7

Výpočet založen na užitkovosti 32 kg mléka 

a ceně $0.20 USD za kg krmiva

Source: M Hutjens, Feeding Economics Webinar, April 2009



Cena krmiva v roce 2009 - IllinoisCena krmiva v roce 2009 - Illinois

Farma A Farma B Farma C Farma D Farma E Farma F Farma G Farma H

Skupiny vysoká nízká

DMI, kg/d 25.0 25.9 23.3 25.8 23.6 20.0 24.9 25.4 24.5

krmivo$/hd/
d

$  4.71 $  5.38 $  5.23 $  5.83 $  5.52 $ 3.83 $  5.43 $ 5.32 $  5.65 

mléko, kg/d 37.7 40.9 30.0 39.3 45.5 27.3 40.5 39.1 36.2

Tuk % 3.7 3.7 4.1 3.67 3.7 4.4 3.4 3.5 3.6

FCM, kg/d 38.6 41.8 32.7 40.0 46.4 31.3 40.0 39.1 36.7

Krmivo $/cwt $ 5.54 $ 5.85 $ 7.26 $  6.63 $  5.41 $ 5.55 $ 6.17 $  6.19 $  7.00 

Krmivo 
$/kgDM

$  0.189 $  0.207 $ 0.224 $ 0.227 $ 0.233 $ 0.191 $ 0.218 $ 0.209 $ 0.231 

FE 1.55 1.61 1.40 1.55 1.96 1.58 1.61 1.54 1.49

Data from M Hutjens, Feeding Economics Webinar, April 2009



Sledování faremní efektivity krmivSledování faremní efektivity krmiv
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Metody hodnocení výkonuMetody hodnocení výkonu

 Příjem nad cenu krmivaPříjem nad cenu krmiva (IOFC)(IOFC)

 Vynásobte denní užitkovost na krávu Vynásobte denní užitkovost na krávu 
současnou cenou mléka a odečtěte denní současnou cenou mléka a odečtěte denní 
nálady na krmení jedné krávynálady na krmení jedné krávy

 Měřítko ziskovosti stádaMěřítko ziskovosti stáda

 Citlivé na změny ceny mléka a ceny Citlivé na změny ceny mléka a ceny 
krmivakrmiva

 Finanční zdroje které zůstanou na Finanční zdroje které zůstanou na 
zaplacení všech ostatních nákladů zaplacení všech ostatních nákladů 
spojených s chovem mléčných kravspojených s chovem mléčných krav



Jak vypočítat IOFCJak vypočítat IOFC

kg prodaného mléka hrubá cena $ $/kg

$105,026.25/203,808

203 808 105 026,24 $0,515

Bod 2 vypočítejte příjem na krávu/den

Průměrná produkce/kg příjem za mléko/krávu

$ 0.515*36.4

36,4 $18,75

Step 3 Cena krmiva/dojící kráva/den

$4,86

Step 4 Výpočet IOFC $18.75 - $4.86

$13,89



Tabulka pro výpočetTabulka pro výpočet



Probíhající monitoringProbíhající monitoring

Ukazatelé byly stanoveny na základě ceny krmiv 

odpovídající 40% ceny produkce (vysoká) a 60% ceny 

produkce (nízká)



Jaké jsou ukazatele pro IOFC?Jaké jsou ukazatele pro IOFC?

 Příjem nad cenu krmivaPříjem nad cenu krmiva

 Založeno na hrubé ceně za mléko Založeno na hrubé ceně za mléko 

$13.50$13.50

 Průměr Průměr -- $5.00 $5.00 ažaž $5.50$5.50

 Nejlepší Nejlepší -- > $7.00> $7.00

 Cíl Cíl -- $6.00 $6.00 nebo vyššínebo vyšší



Income Over Feed Costs
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Klíčem je udržení stále 

dobrých podmínek!

Klíčem je udržení stále 

dobrých podmínek!

Krávy Krávy 

 Stálost vStálost v::

 Kvalitě a kvantitě Kvalitě a kvantitě 

pícninpícnin

 Dobré výživěDobré výživě

 Dobrém Dobrém 

managementu krmenímanagementu krmení

 Kvalitní voděKvalitní vodě

 Pohodě kravPohodě krav

ChovateléChovatelé

 Stálost v Stálost v ::

 Příjmu za mlékoPříjmu za mléko

 Cenu krmiva na Cenu krmiva na 

krávukrávu

 Ziskovosti Ziskovosti ((příjem příjem 

nad cenu krmivanad cenu krmiva))

 Dostupné pracovní Dostupné pracovní 

sílesíle

Proč mají úspěch?



„Nikdy neobětujte mléko“„Nikdy neobětujte mléko“

 Příjem sušiny Příjem sušiny vs. vs. cena mlékacena mléka

 22--3 kg 3 kg mléka na 1 kg  přijaté sušinymléka na 1 kg  přijaté sušiny

 Příjem Příjem 24 24 ažaž 30 30 centů vs. 9 centů za výdajecentů vs. 9 centů za výdaje

 „Marginální mléko“ přináší nejvyšší zisk„Marginální mléko“ přináší nejvyšší zisk

 Porovnání pícniny Porovnání pícniny vs. vs. koncentráty koncentráty vs. vs. tuktuk

 Kukuřičná silážKukuřičná siláž ($40/t)  =  ($40/t)  =  8.6 8.6 centů na centů na McalMcal

 Kukuřičné zrnoKukuřičné zrno ($4 /($4 /bubu)  =    9.2 )  =    9.2 centů na centů na McalMcal

 OlejOlej//tuktuk (30 cent(30 centůů/lb)  =/lb)  = 13.3 13.3 centů na centů na McalMcal

M Hutjens, Feeding Economics Webinar, April 2009



Ekonomika kukuřičné silážeEkonomika kukuřičné siláže

Krmivo kg sušiny na krávu a den

Kukuřičná 

siláž
0 2.3 6.8 12.7 15.9

Vojtěška 13.6 11.4 6.8 2.3 0

Kuk.zrno 8.2 7.3 5.9 3.2 1.8

soj,.extr. šrot 2.1 2.1 2.7 4.1 5.2

Cena na den($ USD/krávu)

Cena krmiva $ 5.27 $ 5.08 $ 4.75 $ 4.43 $ 4.28

M Hutjens, Feeding Economics Webinar, April 2009



Mléčná strategie Penn StateMléčná strategie Penn State

Income Over Feed Cost
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Jakou strategii jsme přijali?Jakou strategii jsme přijali?

 Přešli jsme na krmnou dávku s velkým Přešli jsme na krmnou dávku s velkým 
obsahem pícninobsahem pícnin

 2007 2007 –– 5555--58% 58% pícninpícnin

 2008 2008 –– 60% 60% pícninpícnin

 Spočetli jsme si Spočetli jsme si metabolizovatelnýmetabolizovatelný proteinprotein

 % proteinu krmné dávky zůstalo  na % proteinu krmné dávky zůstalo  na 
hodnotěhodnotě1515--15.5%15.5%

 Krmíme na zbytky přibližně Krmíme na zbytky přibližně 22--3%3%

Všechny zbytky jsou zkrmeny vyřazeným Všechny zbytky jsou zkrmeny vyřazeným 
kravámkravám



CS at 35% of TRDM 

 

 Ingredient Lbs DM Lbs. As-fed  

 

 CS-35.1%DM              20.498   58.400    

 BAG 1 HLG-33.3%DM        8.680   26.065    

 GROUND CORN-PSU          4.801    5.317    

 SOYBEANS COOKED          4.424    4.731    

 CANOLA MEAL              4.119    4.713    

 COOKIE MEAL              3.996    4.500    

 TURBO MEAL               2.686    2.842    

 MIN-VIT MIX              1.939    2.058    

 SUGAR                    2.520    4.500    

 GRA HAY/STRAW            4.752    5.500    

 LIMESTONE GD 38%CA       0.085    0.086    

                         -------- -------- 

                         58.500  118.713 

 

 

CS at 50% of TRDM 

 

 Ingredient Lbs DM Lbs. As-fed  

 

 CS-39.5%DM              29.309   74.200    

 SOYBEANS COOKED          4.511    4.825    

 CANOLA MEAL              4.940    5.652    

 COOKIE MEAL              3.996    4.500    

 TURBO MEAL               2.300    2.434    

 MIN-VIT MIX              1.939    2.058    

 SUGAR                    2.520    4.500    

 GRA HAY/STRAW            4.621    5.348    

 Ground corn              4.000    4.546    

 UREA 45% N               0.148    0.150    

 LIMESTONE GD 38%CA       0.229    0.232    

                         -------- -------- 

                         58.500  108.374 



Jakou strategii jsme přijali?Jakou strategii jsme přijali?

 Použití Použití BMR BMR kuk.siláž pokud je to možnékuk.siláž pokud je to možné

 Zlepší příjem energie sušiny, produkci a Zlepší příjem energie sušiny, produkci a IOFCIOFC

 Zdroje proteinu používáme uvážlivěZdroje proteinu používáme uvážlivě

 používáme zdroje tepelně upraveného používáme zdroje tepelně upraveného 
proteinu u skupin, které z toho mají nejvyšší proteinu u skupin, které z toho mají nejvyšší 
prospěchprospěch

 Dosažení maximální produkce mikrobiálního Dosažení maximální produkce mikrobiálního 
proteinuproteinu

 Odstranění bikarbonátu a bentonitů z dávky na Odstranění bikarbonátu a bentonitů z dávky na 
začátku roku začátku roku 20072007

 Tuk je udržován na úrovni Tuk je udržován na úrovni 3.73.7--3.9%3.9%



Jakou strategii jsme přijali?Jakou strategii jsme přijali?

 Instalován systém mlžení ve volné stáji pro Instalován systém mlžení ve volné stáji pro 
zabránění poklesu produkce v létězabránění poklesu produkce v létě

 Skutečně pomohl v roce Skutečně pomohl v roce 2008 2008 –– dosažena dosažena 
nejvyšší produkcenejvyšší produkce

 Vytvoření nízké skupiny když je to vhodnéVytvoření nízké skupiny když je to vhodné

 JeJe--li příjem sušiny stáda velkýli příjem sušiny stáda velký

 Zařazení pastvy pokud je dostupnáZařazení pastvy pokud je dostupná

 Ve dneVe dne–– omezí krmení omezí krmení TMRTMR

 Pastva v nociPastva v noci

 Omezení krmení Omezení krmení TMR TMR ke zlepšení příjmu ke zlepšení příjmu 
energie sušinyenergie sušiny



Jakou strategii jsme přijali?Jakou strategii jsme přijali?

 Nekrmit žádné (kukuřičné) zrno starším Nekrmit žádné (kukuřičné) zrno starším 

jalovicím a suchým kravámjalovicím a suchým kravám

 Pokud je cena kukuřičného zrna Pokud je cena kukuřičného zrna 

skutečně vysokáskutečně vysoká

 Okamžitá reakce na první příznaky Okamžitá reakce na první příznaky 

potenciálních problémůpotenciálních problémů

 Pokles mléčného tuku/proteinuPokles mléčného tuku/proteinu

 Sledování kravSledování krav ((užitkovost a zdravíužitkovost a zdraví) ) 



Co můžeme dělat nyní?Co můžeme dělat nyní?

 Sledujte příjem sušinySledujte příjem sušiny

 4040--60% 60% nákladů tvoří cena krmivanákladů tvoří cena krmiva

 žerou krávy více nebo méně než bylo žerou krávy více nebo méně než bylo 
spočítánospočítáno??

 Pokud ano, pročPokud ano, proč??

 Je sušina u vlhkých krmiv rutinně Je sušina u vlhkých krmiv rutinně 
monitorovánamonitorována??

 Jaké je srovnání krmné dávky na papíře Jaké je srovnání krmné dávky na papíře 
se skutečným příjmemse skutečným příjmem??

 Ovlivňuje kilogramy přijatých živinOvlivňuje kilogramy přijatých živin



Co můžeme dělat nyní?Co můžeme dělat nyní?

 Mluvte se svými Mluvte se svými výživářivýživáři

 Jsou v krmné dávce komponenty, které je Jsou v krmné dávce komponenty, které je 
možno vyřadit pro její zlevněnmožno vyřadit pro její zlevněn??

 Krmíte fosforKrmíte fosfor? ? Opravdu ho potřebujeteOpravdu ho potřebujete??

 Monitoring užitkovosti zvířat je důležitý pro Monitoring užitkovosti zvířat je důležitý pro 
sledování zda nedochází k jejímu zhoršenísledování zda nedochází k jejímu zhoršení

 Můžete dávat krávy do různých skupinMůžete dávat krávy do různých skupin??

 Co nejvyšší příjem koncentrátů pro krávy, Co nejvyšší příjem koncentrátů pro krávy, 
které to opravdu potřebujíkteré to opravdu potřebují

 Více pícnin v krmné dávce u krav na konci Více pícnin v krmné dávce u krav na konci 
laktacelaktace



Co můžeme dělat nyní?Co můžeme dělat nyní?

 Směřování ke krmné dávce s vyšším podílem Směřování ke krmné dávce s vyšším podílem 
pícninpícnin

 Použití močoviny (Použití močoviny (MUNsMUNs)) pro sledování poměru pro sledování poměru 
proteiny/proteiny/sachridysachridy

 8 8 –– 12 mg/dl (2.9 12 mg/dl (2.9 –– 4.3 4.3 mmolmmol Urea/l)Urea/l)

 Nepřehlížejte cenu krmiva suchých krav a jalovicNepřehlížejte cenu krmiva suchých krav a jalovic

 Zde je mnoho příležitostí na kontrolu cenyZde je mnoho příležitostí na kontrolu ceny

 Zkontrolujte sklady koncentrátů a Zkontrolujte sklady koncentrátů a 
nakupovaných krmivnakupovaných krmiv

 Minimalizujte ztrátyMinimalizujte ztráty

 Skladujte krmivo pro krávy a ne pro ptákySkladujte krmivo pro krávy a ne pro ptáky!!



Management krmeníManagement krmení

 Standardní operační postupy proStandardní operační postupy pro

krmičekrmiče

 Stálé časy míchání u TMRStálé časy míchání u TMR

 Časté přihrnování krmiva kravámČasté přihrnování krmiva kravám

 Měření velikosti částic krmiva pro Měření velikosti částic krmiva pro 

zabránění přebíránízabránění přebírání

 Pravidelné čištění krmných žlabů a Pravidelné čištění krmných žlabů a 

napáječeknapáječek



Management krmeníManagement krmení

 Odvoz jakéhokoliv zkaženého nebo plesnivého Odvoz jakéhokoliv zkaženého nebo plesnivého 
krmivakrmiva

 Stále dostupné krmivoStále dostupné krmivo

 Žádný syndrom prázdného žlabuŽádný syndrom prázdného žlabu

 JeJe--li krmeno po vrstvách, správné pořadí krmivli krmeno po vrstvách, správné pořadí krmiv

 Synchronizace proteinu/sacharidůSynchronizace proteinu/sacharidů

 Dostatek volného místa u žlabuDostatek volného místa u žlabu ((minimalizace minimalizace 
přeplněnípřeplnění))

 Pravidelně kontrolujte sušinu pícnin a podle toho Pravidelně kontrolujte sušinu pícnin a podle toho 
upravte krmnou dávkuupravte krmnou dávku

 Specifická krmná dávka pro Specifická krmná dávka pro prvotelkyprvotelky a krávy v a krávy v 
rozdojirozdoji



ShrnutíShrnutí

 ZÁKLADZÁKLAD

 Pícniny Pícniny 

 VýživaVýživa

 Management krmeníManagement krmení

 Stálost podmínekStálost podmínek

 IOFCIOFC
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