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47	farem	-	stejné krmivo -	stejné krávy:	
		Produkce mléka/den:

A. Bach	e.a.	JDairySci	(2008)

co se děje za krmnou 
zábranou

21-34	kg

co dostanou 
krávy na žlab



Pro mléčnou užitkovost je rozhodující:

A. Bach	e.a.	JDairySci	(2008)

co se děje za krmnou 
zábranou

co dostanou 
krávy na žlab

55	%45	%



Trávicí trakt skotu

kumpr
Podtržení

kumpr
Podtržení



Příjem krmiva	(průměrný denní 
nádoj	30	kg:	..	kg	sušiny/den	

..	kg	produktu/den	

Příjem vody	(15˚	C):	
..	suchostojná kráva (L)

..	kráva na vrcholu laktace (L)

Bachor	+	čepec:	
..	objem (L)

Poskytují krávě
		..	%	denní potřeby 

energie
..	%	denní potřeby bílkovin

Trávicí trakt skotu



Příjem krmiva	(průměrný denní 
nádoj 	30	kg	/den:	

21	kg	sušiny krmiva/den	
50	kg	produktu/den

Příjem vody	(15˚	C):	45	L	
suchostojná kráva 140	L		dojnice 

na vrcholu laktace

Bachor	+	čepec:	
objem 150-200	L	

Poskytují dojnici:	
2/3 denní potřeby energie
2/3 denní potřeby bílkovin

              Trávicí trakt skotu



Trávicí trakt skotu

Tenké střevo:	
enzymatické trávení, 

resorpce živin



            Trávicí trakt skotu

Slepé střevo a tlusté střevo:	
Fermentace všeho, co projde tenkým 

střevem a resorpce vody



Krmit krávu	=	krmit bachor!



Bachor není OK	=	kráva není OK
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Kolik	‘potvůrek’		
je v jedné lžičce bachorového obsahu?

7	miliard	



Foto:	Owen	Atkinson,	Dairy	Veterinary	Consultancy	Ltd.

1	až	3	miliardy mikroorganismů v mililitru



        Bachor je úžasná továrna...



         Bachor je úžasná továrna...



Příjem:	12	x	denně	2	kg	sušiny





Strukturní materiál funguje jako síto, spolu s čepcobachorovým žlabem a knihou



Denní tok vody:	250	L slin,	80-120	L  napájecí vody,	40	l	vody v krmivu (celkem:	+/- 400	L	)



Nepřetržitá produkce plynů:	metan	(CH4),	oxid uhličitý (CO2),	amoniak	(NH3)

Krkání:	2x	za	5	minut



Příjem sušiny krmiva	=	produkce mléka



Jaké farmy jsou nejefektivnější?
M

lé
ko

,	l
itr

y/
ku

s/
de

n

20

25

30

35

40

15 18,8 22,5

Příjem sušiny 

kg/kus/den

26,3 30

y	=	1,2944x	+	1,8261

R²	=	0,6026

©	Daniel	Scothorn	Nutrition	Services	Ltd.



Příjem sušiny	=	produkce mléka



10-14	žraní za den, směsná krmná dávka:

6	žraní za den, směsná krmná dávka:

8	žraní za den,	krmná dávka není směsná,	kráva si vybírá

Bachorové	pH	v průběhu dne (odhad)

Není acidóza	=	pH	>	5,8



Vysoké	pH:	optimální pro mikroorganismy fermentující  
celulózu (vlákninu)	

Nižší pH:	optimální pro bakterie fermentující škrob/cukry



Když kráva sežere více sušiny, délka 
doby žvýkání na jeden kilogram přijaté 

sušiny se zkracuje:
Do

ba
 žv

ýk
án

í n
a 

kg
 su

šin
y 
(m

in
ut

y)

Příjem organické hmoty fermentovatelné v bachoru 
(kg	na den)

Yang	et	al.,	JDS,	2000;	Yang	and	Beauchemin	unpublished.	
Co z toho vyplývá:	čím více mléka krávy 
produkují,	tím důležitější je předcházet 

bachorové acidóze



Každá kráva, každý den:

Téma: Minimum/maximum:

Přístup ke krmivu správného 
složení

≥	22	hodin denně

Nucené stání ≤	1	hodinu při dojení 2x	denně
≤	45	min. při dojení 3x	denně

Přístup k vodě ≥	22	hodin denně



Každá kráva, každý den:

Téma: Minimum/maximum:

Přístup ke krmivu 
správného složení ≥	22	hodin denně

Nucené stání <	1	hodina při dojení 2x denně
<	45	minut při dojení 3x denně

Přístup k vodě ≥	22	hodin denně



Signály krmení

Krávy by měly spontánně přijímat 12x denně stejné množství krmiva na žlabu, rovnoměrně po celý den



Co krávy potřebují, aby byly zdravé a produktivní

The	CowSignals®	Diamond

Vodu
Krmivo
Světlo
Vzduch
Odpočinek
Prostor
Krmivo
ZDRAVÍ



1. správně spočítaná krmná dávka



2. Krmná dávka na žlabu:	co krávy dostanou?

34



3. Jakou krmnou dávku kráva skutečně žere?
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Ve skupině:	
„90%	krav by mělo žrát správnou krmnou dávku v 90% času 

z celého dne”	
Pokud tomu tak není,	ze všeho nejdřív to napravte.	

Pokud tomu tak je:	Hurá!	Nyní si můžete začít hrát se recepturou 
krmné dávky

(a snažit se jít z 90%	na	100%)	

Vetvice	pravidlo 90-90	:



Jak vám krávy řeknou, co žerou a kolik žerou?

SIGNÁLY PŘÍJMU KRMIVA



Každá kráva, každý den:

• 10	-	14	 žraní
• 1,5	-	2	kg	sušiny na jednu epizodu žraní
• 21-23	kg	přijaté sušiny	=	+/-	50	kg

čerstvé hmoty
• 5	žraní,	8-9	hodin přežvykování
• 50	-	150	L vypité vody
• 200-250	L produkovaných slin



Bude každá krává žrát 12x za den 
a pokaždé krmivo ve správném složení?



Čerstvá voda musí být vždy k dispozici

≥15%	krav by mělo mít prostor k pití ve stejnou dobu =	≥	10	cm	délky napáječky na krávu 
a alespoň dvě napáječky na skupinu -	rovnoměrně  rozmístěné 

20 litrů za 30 vteřin



Přijatá voda zvyšuje pH bachoru

5,5

5,7

5,9

6,0

6,2

Kontrola SARA

5,91

6,19

5,67

6,04

Před napitím 
Po napití

B
ac
ho

ro
vé

 p
H

0,24

0,15

(Cottee et al., JDS 87:2248  2004)



SIGNÁLY PŘÍJMU 
KRMIVA





Dirk Zaaijer

Wim Kremer


Jos Noordhuizen

Dnešní příjem 
sušiny:

Naplnění bachoru





























Naplnění bachoru	=	naplnění 
břicha =	příjem krmiva tento týden
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Vyváženost

Vláknina	=	zdravý bachor =	zdravá kráva Škrob, cukry	=	energie =	produkce mléka
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Skóre výkalů 
1: Rychlost 

trávení

Dirk Zaaijer

Wim Kremer


Jos Noordhuizen
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Skóre výkalů 
2:Konzistence

Dirk Zaaijer

Wim Kremer


Jos Noordhuizen



Co vidíte?	Jak k tomu došlo?	Co to znamená (a co je potřeba dělat?)
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1. Na žlabu je krmivo



Kdo čistí krmný stůl?	Měl by to být chovatel, ne krávy ….



Když krávy musejí „vyčistit" žlab,		znamená to, že celkově žerou méně, než by 
mohly a pak	během prvního žraní přijmou větší množství krmiva

Nižší produkce mléka, menší efektivita využití krmiva,	nižší příjmy nad náklady na krmivo, více 
zdravotních problémů



Zajistěte, aby nedožerky byly 3	až	5	%, zbytky važte



Zajistěte, aby nedožerky byly 3 až 5 %, zbytky važte



2. Krmivo je chutné
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3. Krávy se snadno dostanou ke krmivu





4. Všechny krávy mohou žrát
najednou
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4. Všechny krávy mohou žrát
    najednou



Všechny krávy mohou žrát najednou



Ne všechny krávy mohou žrát najednou
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5. Přebírání ne
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6. Žraní má být pohodlné
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Co krávy potřebují, aby byly zdravé a produktivní

The	CowSignals®	Diamond

Vodu
Světlo
Vzduch
Odpočinek
Prostor
Krmivo
ZDRAVÍ



www.vetvice.com




