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Dvadsiateho piateho septembra 
sa začal nový cyklus Praktickej 
školy manažmentu, ktorý 
v Močenku neďaleko Šale 
zorganizovala firma SIGI 
Trade. Podujatie bolo prvým 
z trojdielneho „seriálu“ podujatí, 
ktorých problematika sa bude 
odvíjať od jednotlivých štádií 
laktácie dojnice. Podujatie 
v Močenku bolo zamerané 
na definíciu, diagnostiku 
a prevenciu problémov 
spojených s prechodných 
obdobím.

Prechodné obdobie, alebo inak povedané ob-
dobie okolo otelenia, je v širšom slova zmysle 
vnímané ako čas 3 týždne pred otelením až do 
3 mesiacov po otelení. V užšom slova zmys-
le je však obdobie po otelení omnoho kratšie 
a trvá 3 týždne pred otelením a tri týždne po 
otelení. Na túto časovú periódu bola zameraná 
aj prednáška vedúceho obchodného oddele-
nia a poradcu v oblasti výživy a produkčných 
ochorení zvierat MVDr. Marian Fabiša, PhD. 
Obdobie okolo pôrodu je pre dojnicu veľmi ná-
ročné. Okrem výrazných zmien v hormonálnej 
konštelácii kravy sa menia aj jej metabolické 
pochody. S týmito zmenami sú úzko spojené aj 
zmeny v imunitnom statuse. Bohužiaľ, je priro-
dzené, že väčšinou ide o zmeny, ktoré smerujú 
k znižovaniu imunitného statusu zvieraťa. Jed-
nou z najčastejších príčin imunosupresie býva 
pokles hladiny vápnika (t.j. hypokalcémia). 
Hypokalcémia má aj ďalšie negatívne násled-
ky ako napr. popôrodná paréza alebo zadrža-
nie lôžka. Celková disbalancia živín (najmä 
však chýbanie energie) má za následok ďalšie 
poruchy metabolizmu, ako napr. lipomobilizá-
cia, ketóza, acidóza, atď. Metabolické poruchy 
bývajú veľmi často kombinované s rozličnými 
orgánovými poruchami. Obdobie po pôrode je 
najkritickejším obdobím v živote dojnice, po-
kiaľ ide o výskyt tzv. produkčných ochorení. Do 
21. dňa po otelení je pravdepodobnosť výskytu 
týchto ochorení okolo 11 % (Stewart, 2002), 
potom postupne klesá (do 42. dňa je to už len 
8 % a do 62. dňa len 5,5 %). Okolo 100. dňa 
klesá miera rizika pod 4 % a pod touto úrovňou 
sa drží až do konca laktácie. 
Ako sme už spomenuli , metabolizmus dojni-
ce prechádza po otelení obrovskými zmenami 

a rastú jeho energetické i „dusíkaté“ nároky. 
Pre porovnanie uvedieme, že pri porovna-
ní konca teľnosti a produkcie 10 kg mledziva 
rastie potreba dusíkatých látok o 20 %, pri 
energii je tento nárast až 13-násobný. A to 
nehovoríme ešte o neustále rastúcej produk-
cii mlieka (za normálnych okolností). Veľkým 
problémom býva teda negatívna energetická 
bilancia, do ktorej upadajú nesprávne pripra-
vené dojnice. Najčastejšie sa to stáva pri doj-
niciach, ktoré končia graviditu s nežiaduco vy-
sokou kondíciou, preto ju je neustále potrebné 
sledovať.

Telesná kondícia kráv
Jej optimálna hodnota v čase telenia je 3,25 
bodu (3,00-3,50). Túto hodnotu by mala kra-
va dosahovať od zasušenia do otelenia. Do 30. 
dňa laktácie by mala poklesnú na max. 3,00 
bodu. Minimálna telesná kondícia by mala byť 
vo vrchole laktácie (2,75 bodu). Neskôr by 
mala postupne stúpať na 3,00 (stred laktácie) 
a už spomínaných 3,25 v čase zasušenia. 
Telesná kondícia je veľmi dôležitá pre príjem 
sušiny v čase okolo pôrodu. Ak totiž dôjde 
k nadmernej mobilizácii tukových zásob dojni-
ce a v jej krvi bude prúdiť nadmerné množstvo 
neesterifikovaných mastných kyselín (produk-
ty rozkladu tukov), príjem krmiva sa bude držať 
na nízkej úrovni a chovateľ má „zarobené“ na 
ďalšie problémy. 
Navyše, ak je krava pred otelením pretučnená 

a žerie slabšie, postihuje to aj jej bachorovú 
mikroflóru (samozrejme, negatívne). V čase, 
keď bude potrebovať, aby bachor zvýšil svoju 
spracovateľskú kapacitu nastane opačná situ-
ácia a dojnica nie je schopná naplniť často ani 
svoje základné životné živinové potreby. Takto 
znefunkčnený bachor totiž spomaľuje ďalší 
príjem sušiny. Tento stav môže dospieť až do 
štádia, keď dojnica začína odbúravať nielen zá-
soby telesného tuku, ale aj svaloviny, čo býva 
často začiatok jej konca.
Samozrejmým predpokladom dostatočného 
príjmu sušiny je tiež perfektný zdravotný stav 
končatín. Dojnica sa ku krmivu musí v prvom 
rade dostať bezbolestne. Ďalšou dôležitou 
podmienkou je pohoda a najmä dostatok mies-
ta pri kŕmnom stole, resp. žľabe. 

Ketóza
Jedným z dôsledkov zvýšeného obsahu nees-
terifikovaných mastných kyselín v krvi a ne-
gatívnej energetickej bilancie je ketóza. Tá má 
negatívny dopad na hormonálne i imunitné 
funkcie dojnice. Klesá teda nielen pohlavná 
aktivita, ale aj imunitný status zvieraťa. Slab-
šia imunita veľmi často vyústi do problémov 
s mliečnou žľazou, ale ľahko vznikajú aj zápaly 
maternice (metritídy). Je spojená aj s pokle-
som produkcie mlieka. 
Veľmi nebezpečnou je najmä subklinická ketó-
za, ktorá sa bez špeciálnych testov nedá odha-
liť tak ľahko. Vyskytuje sa najmä pri vysokopro-
dukčných jedincoch a jej incidencia v stáde 
dosahuje 30-40 %. Preto je dôležité sledovať 
hladinu referenčných indikátorov (ketolátok) 
v organizme. Ako najpraktickejšie sa ukazuje 
meranie hladiny betahydroxybutyrátu (BHB) 
v mlieku. Obsah BHB bol zvolený za smero-
dajný preto, lebo predstavuje až 75 % obsahu 
ketolátok v tele dojnice. Meranie je možné 
v súčasnosti uskutočňovať aj v podmienkach 
chovov. Firma SIGI Trade ponúka svojím zá-
kazníkom farmové testy s názvom Porta BHB, 

Druhá praktická škola 
manažmentu firmy SIGI Trade

Firma Sigi Trade ponúka farmárom možnosť zis-
tiť pôvodcu mastitídy priamo na farme.

Priamo na farme je možné tiež spoľahlivo určiť 
počet somatických buniek.

Tabuľka č.1: Vzťah medzi hladinou betahydro-
xybutyrátu v mlieku a stratou dennej produkcie 
mlieka.

Hladina BHB mmol/l 

mlieka

Denná strata 

produkcie mlieka

1,4 1,4

1,6 1,8

1,8 3,2

2,0 4,2

Zdroj: Duffield, 1997
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ktoré umožňujú včas odhaliť zvýšenú hladinu 
ketónových látok v chove. Podľa slov dr. Fabi-
ša je najvhodnejšie použiť tento test 2-krát. Po 
prvýkrát medzi 4. s 5. dňom po otelení a druhý-
krát 14. a 15. deň po otelení. Minimálny počet 
zvierat, ktorých mlieko by malo byť takto kon-
trolované v jednom mesiaci má byť 12. Pri tom-
to počte kráv je možné dosiahnuť v niektorých 
prípadoch až 70 % záchytnosť tohto vážneho 
zdravotného produkčného ochorenia dojníc. 
 Už sme spomínali negatívny vplyv ketózy na 
produkciu mlieka a zdravie. Za hranicu, ktorá 
už má vplyv na produkciu mlieka sa považuje 
po otelení hodnota BHB 1,4 mmol/l mlieka. 
Viac o stratách produkcie mlieka uvádzame 
v tabuľke 1. Zvýšená hladina BHB má okrem 
toho negatívny vplyv aj na obsah bielkovín 
v mlieku. V niektorých pokusoch bol zazna-
menaný pokles až 0,25 p.b. Spomínaná hrani-
ca 1,4 mmol BHB/l mlieka bola aj predmetom 
mnohých štúdií zameraných na vzťah subkli-
nickej ketózy a výskytu mastitíd. Prekročenie 
hodnoty 1,4 mmol/l znamenalo rapídny nárast 
výskytu tohto nebezpečného ochorenia mlieč-
nej žľazy, ktoré ako všetci vieme, je tiež „zlo-
dejom“ mlieka. 

Stukovatená pečeň
je ďalším negatívnym dopadom negatívnej 
energetickej bilancie a má súvis s ďalšími pro-
dukčnými ochoreniami. Jej príčinu sme nazna-
čili v predchádzajúcich kapitolách. Vzniká tak, 
že pri nadmernej lipomobilizácii pečeň nemá 
dostatočnú kapacitu spracúvať zvýšený prísun 
tukov do pečene. Tuk sa hromadí v pečeňových 
bunkách a pečeň stráca svoju pôvodnú funk-
ciu. Pečeň dojnice sa podobá čoraz viac pečeni 
nútene dokrmovanej kačice či husi. 
Najvyššia pravdepodobnosť vzniku tohto pro-
dukčného ochorenia je okolo 4-5 týždňa po 
otelení a jej výskyt je tiež spojený s imunosup-
resiou. Podľa Britta (1988) má priamy vzťah 
s ťažkým pôrodom, zadržaním lôžka, metrití-
dou, dislokáciou slezu, mastitídou a poklesom 
miery oplodnenia. 

Mastitídy 
sú veľkým problémom najmä preto, že ich 
prakticky nikdy nie je možné z chovu elimino-
vať, možno ich len držať na „uzde“. Preto je 
potrebné poznať pôvodcov tohto nebezpeč-
ného ochorenia. Inak je každé podanie anti-
biotík v podstate len liečbou naslepo. Je to 
dôležité aj preto, že niektoré mikroorganizmy 
(gramnegatívne baktérie) je možné elimino-
vať bez intramamárnych antibiotík jednodu-
chým podaním podpornej liečby. Bez pozna-
nia pôvodcov je to však oveľa ťažšie. Naopak 
v prípade preukázania prítomnosti zlatého 
stafylokoka je potrebná 7-8 dní trvajúca in-
tramamárna liečba. V prípade výskytu Strep-
tococcus agalactiae je zas dobré si uvedomiť, 
že ošetrenie len postihnutej štvrťky nestačí. 
Najúčinnejšie je v prípade pozitívneho ošetriť 
všetky štvrťky naraz. 
Je dobré, že v súčasnosti už majú aj slovenskí 
farmári k dispozícii farmové testy, ktoré do-
kážu odhaliť pôvodcov mastitíd (kultiváciou 
vzoriek mlieka priamo na farme). Samozrej-
mou súčasťou výbavy farmára sa stáva aj vý-
bava na stanovenie počtu somatických buniek 
v mlieku (opäť priamo na farme). Obe možnosti 
ponúka svojim zákazníkom firma SIGI Trade. 
Okrem metód predstavených v praktickej časti 
manažérskej školy je k dispozícii aj tzv. UDDER 

CHECK (prostriedok kontroluje hladinu laktát 
dehydrogenázy, LDH), ktorý umožňuje oveľa 
presnejšiu identifikáciu mastitídnych štvrtiek 
ako klasický NK test. Kým NK test má približne 
50-55 % záchytnosť ochorenia mliečnej žľazy, 
farmový UDDER CHECK test má až 90 % spoľah-
livosť. 

Drenčovanie, alebo Veľkoobjemové 
nálevy 
Drenčovanie po otelení slúži na „naštartova-
nie“ dojnice do laktácie. Zaťaženie bachora 
zabraňuje pretočeniu (dislokácii) slezu, ktoré 
môže mať fatálne následky pre kravu. Priro-
dzenou funkciou drenču je rehydratácia orga-
nizmu dojnice vysilenej pôrodom. Drenčovanie 
tiež pomáha redukovať výskyt hypokalcémie 
čerstvo otelených dojníc. 
Ako povedal dr. Fabiš, drenčovania sa netreba 
báť. Jeho kolegovia – poradcovia dosvedčili, že 
všetci farmári, ktorí skúsili drenčovanie, naň 
nedajú dopustiť (a to často aj napriek počia-
točnej skepse). Drenčovanie môže byť vykona-
teľné aj jedným pracovníkom, je však potrebná 
dokonala fixácia dojnice. Túto skúsenosť potvr-
dili aj poradcovia firmy SIGI Trade, ktorí uvied-
li, že v takomto prípade nie je problém vykonať 
drenčovanie ani „krehkou“ ženskou rukou. 

Praktická časť 
V praktickej časti bol účastníkom školy ma-
nažmentu predvedený odber individuálnych 
štvrťkových vzoriek pre kultiváciu mlieka na 
zistenie pôvodcov mastitíd priamo na farme. 
Ďalšia časť praktických ukážok bola venovaná 
kultivácii štvrťkových vzoriek mlieka priamo na 
farme a identifikácii pôvodcov mastitídy, kto-
ré je možné pri tomto farmovom teste už do 24 
hodín. 
Ponuka f irmy SIGI Trade zahŕňa aj farmové 
testy na identifikáciu hladiny somatických bu-
niek, ktoré je možné vykonať jednak na displeji 
prístroja, resp. Porovnaním farebnej reakcie 
činidiel indikačného prúžku s mliekom k etaló-
nu. Samozrejme, presnejšia je práca s digitál-
nym zariadením s displejom.
Doplňujúce informácie nájdete vo videu, ktoré 
bolo zverejnené v čase distribúcie tohto vyda-
nia časopisu a našom portáli www.agrobiznis.
sk v sekcii videozóna. 

Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOVSpoločná fotografia účastníkov 2. cyklu Praktickej školy manažmentu.

Prevencia výskytu ochorení peripartálne: 
1.  Zabezpečiť príjem sušiny (kvalitné, chutné krmivo, prísun ZKD včas, čerstvú, prihŕňanie; 

adekvátny priestor, pohoda, prístup k vode. 
2.  Eliminácia stresu = zabezpečiť oddych a pohodu (85 možno skôr 75 %-né pnaplnenie ustaj-

ňovacej kapacity). 
3.  Hygiena prostredia (prevencia mastitíd).
4.  Prevencia hypokalcémie (nízka hladina K, anióny). 
5.  Správne kondícia (BCS).
6.  Presné kŕmenie (evidencia príjmu sušiny, nedožerkov, denne merať sušinu ZKD, „objemov“, 

nedožerkov; jedenkrát týždenne kontrolovať štruktúry ZKD, homogenitu zakladania pozdĺž 
kŕmiska, kontrolovať separáciu ZKD = separačné sitá). 

7.  Monitoring zdravia (NEFA, BHB, Ca, P, Mg, pH moču).
8.  Drenčovanie dojníc (hydratuje, podporuje trávenie v bachore, bráni dislokácii slezu). 
10. Kontrola zdravia vemena.


