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Zpracování dat – z historie až po 
současnost

1980 – EC 1027 2012 – vše se zmenšilo



Co potřebuje chovatel vědět

• Kolik mohou jeho krávy dojit a co se s tím 
dá dělat ?

• Kde a kolik mléka chybí a co se s tím dá 
dělat ?

• Kolik ho stojí produkce mléka a co se s tím 
dá dělat ?

• Naším cílem je dát na tyto otázky odpověď 
a společně s chovatelem nastavit správné 
řešení



Zdroje dat pro analýzu chovu

• Kontrola dědičnosti
• Kontrola užitkovosti
• Vzorky z mlékárny
• Informace od chovatele
• Fyzická prohlídka chovu
• Správná analýza je souhrnem odborných 

informací, praktických zkušeností a softwarového 
vybavení naší firmy

• Je důležité správné posouzení, abychom 
neporovnávali s a navíc zjistili kde je



Kolik mohou moje krávy dojit?

GENOTYP OTCŮ FENOTYP DCER MLÉKÁRNA KU

mléko tuk bílkovina mléko tuk bílkovina tuk bílkovina tuk bílkovina

-52 0,31 0,18 8609 3,94 3,43 4,18 3,46 4,35 3,45

763 -0,16 -0,08 9780 3,64 3,23 3,56 3,26 3,69 3,31

567 0,03 0,00 9748 3,80 3,29 3,93 3,40 4,07 3,41

C 16 v krmné 
dávce



Dodávka vs. uzávěrky

• Standard pro porovnání – mezidobí 400 dní, na sucho 60 dní, 

9 % otelených měsíčně, 1,5 % léčených.

PRŮMĚRNÁ 
DENNÍ 

DODÁVKA

PRŮMĚRNÉ UZÁVĚRKY ZA 305 DNÍ

7000 8000 9000 10000 11000 12000

kg na 
ustájenou

18,2 20,9 23,6 26,3 29 31,7

litry na 
ustájenou

17,7 20,3 23 25,6 28,2 30,9



Kde a kolik mi chybí ?

SUBKLINICKÉ 
MASTITIDY

POČET DOJENÝCH 
ZVÍŘAT

REPRODUKCE

FAKTORY 
VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ



A kolik je to v tržbách?

ukazatel litry Kč

Laktační dny (reprodukce) -18761 -150091

Počet dojených zvířat -9359 -74872

Subklinické mastitidy -12170 -97363

Faktory prostředí * 19714 157710

Aktuální cena mléka 8,00

Výsledek za den -1325 -10603

Výsledek za měsíc -40291 -322326

Měsíční ztráta na produkci



Příklad 1. – Jak jsme řešili welfare
počáteční stav



Příklad 1. – Jak jsme řešili welfare
dosavadní výsledek

Přestavba boxů

Investice cca 2 000 000 Kč

Průměrné zvýšení užitkovosti  cca 1500 

l denně

Roční ekonomický efekt  4 380 000 Kč



Příklad 2. – Jak jsme řešili mastitidy

Duben 2011

Farma:                                   540 dojnic
Plemeno:                                holštýn
Užitkovost:                             9500 kg

Počáteční stav

• SB z mlékárny okolo 400 tisíc
• Geometrický průměr ze 6 vzorků 383 tisíc
• 60 léčených mastitid
• Dodávka do mlékárny 10000 litrů denně
• Cca 1500 – 2000 litrů denně vyřazeno z dodávky
• Průměrná dodávka na krávu v březnu 2011 – 18,7 l
• SB v KU v prosinci 2010 – 599 tisíc, 67 % krav nad 200 tisíc



Plusy a mínusy

+

• nová dojírna
• částečné dodržování 

protokolu dojení
• bakteriologické vyšetření 

všech krav do 14 dnů po 
otelení

• dobrá evidence mastitid
• oddělené skupiny prvotelek 

a starších krav
• porodna pravidelně 

nastýlaná slámou
• dobrá čistota zvířat

-
• Automatická dezinfekce po 

dojení
• Zvířata s chronickou 

subklinickou infekcí po celé 
stáji

• Stálé léčení chronických 
případů mastitidy

• Chov nestanovuje pravidelně 
SB při KU

• Současné ozdravování od  
PTBC

• Dojení krav před otelením na 
jiné dojírně?

• Boxy zastýlané digestátem?



Stanovení klíčového problému



Akční plán

Řešení stávajících infekcí

• Vyřazení chronicky 
nemocných krav – v dubnu 
odešlo na jatky celkem 37 
krav – průměr zbytek roku 
byl 13

• Zaprahnutí březích krav s 
opakovanou mastitidou 
dříve – v dubnu se 
zaprahlo 79 krav – průměr 
zbytek roku byl 29

Prevence nových infekcí
• Zahájení pravidelného 

stanovení SB při KU a 
následné vytvoření SA 
skupiny

• Zrušení automatické 
dezinfekce po dojení a 
doladění protokolu dojení

• Zrušení dojení před 
otelením

• Úprava pořadí dojených 
skupin



Vyhodnocení - kontrola užitkovosti



Vyhodnocení - SB mlékárna



Celkový nádoj



Příklad 2. - Rekapitulace

Výchozí stav

POČET KRAV              540
SB MLÉKÁRNA           383
SB KU                       600
LÉČENÉ MASTITIDY     60
DODÁVKA              10 000
NA KRÁVU                   19

EKONOMICKÝ EFEKT (bez 
započítání úspory na léčbě)

Současný stav

570

174
200

5
15 000

26

11 250 000 Kč za rok



Kolik vás stojí produkce

• Nejvyšším nákladem jsou krmiva – náš 
software vám zhodnotí vše, co potřebujete vědět

• MNM – unikátní software pro sestavení 
výživy chovů dojnic

• Kompatibilní se světovými programy
• Vyhodnocení celého chovu v reálném čase
• Predikce versus realita – vysoká přesnost
• Optimalizace na maximální rozdíl tržeb a 

nákladů



Výstup užitkovost a složky mléka

UŽITKOVOST Predikce Skutečnost Přesnost

dodávka 42316 42500 100%

vyřazené mléko 1032 1037 2,4%

nádoj celkem 43348 43537 100%

dojeno ks 1216 1260 104%

na dojenou 34,4 34,6 100%

výroba 30,3 30,4 100%

ECM 32,6 32,7 100%

SLOŽKY MLÉKA

tuk 3,68 3,62 98%

bílkovina 3,24 3,30 102%

močovina mg 28,6 25,8 90%

Skutečnost/predikce



Výstup ekonomika a ostatní ukazatele

EKONOMICKÉ UKAZATELE (tržby - nákl. na krmiva)

na dojenou 205 206 101%

na ustájenou 170 171 101%

na litr 5,75 5,76 100%

na stáj 243 312 244 856 101%

SLEDOVANÉ UKAZATELE

efektivita 1,40 1,41 100%

% dojených 85,0% 88,1% 104%

kg suš. celkem 22,6

kg suš. dojené 23,9

konc. na kus 9,6

konc. na litr 0,32 0,32 100%

cena mléka 8,40

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
UKAZATEL

Kolik zbývá 
denně na úhradu 

ostatních 
nákladů



Výstup náklady

NÁKLADY
celkem 

vše

celkem 

dojené
celkem na litr dojené na litr na KD

vlastní 59730 56606 1,41 1,33 41,77 1,37

nakoupená 52414 49500 1,23 1,16 36,65 1,20

celkem 112144 106106 2,64 2,50 78,42 2,58

náklady na krmiva doj. 30% vše 31%



Jak se rozhodujete ?

1. Pálka a míček stojí dohromady 1,10 dolaru. 
Pálka je o 1 dolar dražší než míček. Kolik stojí 
pálka a kolik míček?

2. Pět strojů vyrobí 5 výrobků za 5 minut. Za jak 
dlouho vyrobí 100 strojů 100 výrobků?

3. V jezeře roste rákos. Každý den zdvojnásobí trs 
svoji velikost. Za 48 dní zaroste polovinu jezera. 
Za jak dlouho zaroste celé jezero?



Co najdete na stránkách 
WWW.MILKPROGRES.CZ



Nechte si provést analýzu stáda

• Genetická analýza stáda
• Analýza ztrát mléka
• Analýza současného systému výživy

Co můžete ztratit?  Maximálně iluze
Co můžete získat?  Finance pro rozvoj chovu



DĚKUJI 
ZA 

POZORNOST


