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a získanou rezistenci a sledovat její molekulární podstatu.
Pokud kmeny obsahují mobilní genetické elementy s geny
kódujícími rezistenci k antimikrobiálním látkám, mohou
negativně přispět k nekontrolovatelnému šíření těchto genů
v lidské populaci.
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Educated guess of farm money income for raw
milk sale during feeding of dairy cows with
the silages from legume-cereal mixtures
Abstrakt
Aktuální změny v klimatu (přibývající sucho) a růst cen
bílkovinných jadrných krmiv jsou důvody k růstu zájmu
o pěstování a výrobu a zvýšení podílu siláží z luskovinoobilných směsek (LOS) v krmných dávkách dojnic. Byl
sledován dopad krmení dojnic při modifikaci objemné
krmné dávky přídavkem siláže LOS na cenu mléka.
Referenční dávka NELOS byla s absencí LOS. Kvalifikovaným odhadem byla určena cena za mléko pro podmínky LOS a NELOS (8,08 a 7,97 Kč/kg). Rozdíl je cca
1,4 % ze současné farmářské ceny mléka. Roční dodávka
modelového stáda dojnic do mlékárny v ČR může být cca
2 224 875 kg mléka. To je ekvivalentní rozdílu v tržbách
farmy (tržba navíc) 244 736 Kč ve prospěch varianty
krmení dojnic LOS při stejné dojivosti.
Klíčová slova: dojnice, mléko, bílkoviny, tuk, počet somatických buněk, farmářská cena mléka, tržby za mléko

Abstract
Current changes in climate (increasing drought) and the
rise in prices of protein concentrate feed are the reasons for
the increasing interest in growing and production and
increasing of proportions of silages from legume-cereal
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mixtures (LOS) in rations for dairy cows. The impact of
feeding of dairy cows on milk price was monitored when
modifying the roughage feeding ration by addition of LOS
silage. Reference ration NELOS was under LOS absence.
The farmer milk price for the LOS and NELOS conditions
(8.08 and 7.97 CZC/kg) was determined by a qualified estimation. The difference is about 1.4% of current farm milk
price. The annual delivery of the model dairy herd to the
dairy in the CR can be about 2,224,875 kg of milk. This is
equivalent to the difference in money income about raw
milk sale (extra money) 244,736 CZC in favor of the LOS
variant of feeding of dairy cows at the same milk yield.
Keywords: dairy cow, milk, proteins, fat, somatic
cell count, farmer milk price, money income for raw milk
sale

Úvod
V České republice se výrazně rozšiřuje krmení siláží
z LOS (z luskovino-obilných směsek) ve výživě skotu,
zejména dojnic. EMILE et al. (2008) uvedli růst dojivosti
při zařazení luskovin v silážích. Ke vzrůstu spotřeby siláží
LOS ve výživě dojnic přispívají aktuální změny v klimatu,
tedy přibývající sucho, ale i růst cen bílkovinných jadrných
krmiv. Další důvod pro pěstování LOS je možnost
zlepšování úrodnosti půdy dotací atmosférického dusíku
při rotaci v osevních postupech. STODDARD et al. (2009)
uvedli, že luštěniny jsou důležité ve světovém zemědělství
poskytováním biologicky fixovaného dusíku, přerušováním
cyklu onemocnění obilovin a příspěvkem potravin a krmiv.
Je obecně známo, že hrách je vynikající předplodina
a přerušovač obilních sledů a že zvyšuje výnos následné
obiloviny (zrno) minimálně o 10 %. LAHOLA et al.,
(1990) uvádí v intenzivních podmínkách zvýšení výnosu
ozimé pšenice až o 1 t/ha. KSIEZAK a STRANIAK (2009)
hodnotili použití LOS na siláže v ekologickém zemědělství. Směsi s vikví byly charakterizovány vyšší hodnotou
bílkovin. SALCEDO (2007) při dlouhodobém hodnocení
siláží uvedl, že nejvyšší příjem dusíku u dojnic byl
pozorován u siláží na bázi luskovin. KUNGUROV et al.
(1981) hodnotili laktující krávy se základní krmnou
dávkou, kde koncentráty byly částečně nahrazeny siláží
z hrachu a ovsa. Zde nebyl zjištěn žádný významný rozdíl
mezi skupinami v dojivosti, ale skupina s náhradou měla
méně sušiny v mléce. Pokud je v moderních krmných
dávkách dojnic s vysokým podílem a spotřebou sušiny
z jadrných krmiv (až kolem 50 %) objemnou složkou siláže
LOS nahrazena část spotřeby bílkovinných koncentrátů
(jadrných krmiv, např. šrotu sojových bobů) tzn., že je
docílen posun k vyšší spotřebě sušiny z objemné části
krmné dávky, pak je to také pozitivní nutriční faktor
z hlediska obecné fyziologie výživy přežvýkavců a jejich
zdravotního stavu s ohledem na nezbytnou spotřebu
vlákniny pro efektivní bachorové a intestinální trávení.
HANUŠ et al. (2018 a) uvedli mírně lepší reprodukci
krav u stád s přídavkem siláže LOS do krmné dávky
dojnic.
MLÉKAŘSKÉ LISTY 171, Vol. 29, No. 6

Ve srovnání s travními nebo luskovinovými monokulturami mají směsi trávy a luskovin zvláštní výhody, jako jsou
vyváženější krmné hodnoty, zvýšená účinnost využívání
zdrojů a zvýšená produkce rostlin. Avšak udržování optimálního obsahu luskovin (40-60% sušiny rostlin)
k dosažení těchto přínosů zůstává hlavním problémem
v zemědělských podnicích (PHELAN et al., 2015).
Nicméně, technické problémy při sklizni LOS (deštivé
počasí) a následné možné znečistění siláže půdou může
zhoršit její mikrobiologickou kvalitu, nejčastěji sporulujícími mikroorganismy (bacily). Ty mohou ze stájového
prostředí pronikat do mléka a zhoršovat jeho kvalitu
(ANDERSEN a JENSEN, 1987, cit. KRATOCHVÍL,
1991). Proto logicky vzrůstá potřeba studia vlivu zvýšeného zkrmování siláží LOS dojnicím na kvalitu syrového
mléka v praxi. S kvalitou je pak i spojena farmářská výkupní cena mléka.
Cílem vyhodnocení bylo posoudit možný vliv zkrmování
siláží z LOS (nebo siláží z luskovin a obilnin ve směsi
v krmné dávce) na zpeněžování (tržby), resp. farmářskou
cenu mléka.

Materiál a metody
V projektu bylo provedeno celkem pět sledování vlivu
krmení LOS oproti NELOS (absence LOS) v krmné dávce
dojnic na kvalitativní ukazatele mléka. Podle metodické
závažnosti byly pokusům přiděleny váhy (kvalifikovaný
odhad - podle doby sledování, počtu analyzovaných
vzorků, rozsahu kontroly podmínek pokusu), pod kterými
tyto výsledky vstoupily do metaanalýzy, která statisticky
určila průměrné složení a kvalitu mléka, dosahované ve
sledování v daných podmínkách LOS a NELOS. V pěti
experimentech (LOS versus NELOS) bylo odebráno a analyzováno na složení a kvalitativní ukazatele 4 056 bazénových vzorků mléka (od 32 a 32 v experimentu č. 5 po
641 a 2 428 v pokuse č. 2). Průběh jednotlivých pokusů byl
od dvou měsíců do tří roků. Bylo zahrnuto 82 stád
s velikostí od 150 do 450 dojnic a dvě hlavní dojená plemena v ČR, Holštýn a České strakaté. Průměrná dojivost
stád se pohybovala od 18,65 do 29,02 kg/den. V sumárním
hodnocení byly podle kontroly podmínek v pokuse, počtu
zvířat, počtu dnů trvání pokusu a počtu analyzovaných
bazénových vzorků mléka přiděleny pokusům následující
váhy pro vstup jejich výsledků do metaanalýzy: pokus
1. = 1; 2. = 2; 3. = 3; 4. = 3; 5. = 4.
Pro dvě rozdílná mléka (LOS a NELOS) byly, podle
zkušeností a podmínek v dodavatelsko-odběratelských
vztazích (smlouvách) mezi producenty syrového kravského
mléka a mlékárnou zaměřenou na produkci tvrdých sýrů,
stanoveny ceny a rozdíl modelově vyjádřen v tržbách za
mléko pro průměrné stádo (průměrný počet dojnic ve stáji
od roku 2012 do roku 2016 vzrostl z 238 na 255 (KVAPILÍK, KUČERA, BUCEK et al., 2017)) v ČR (podle oficiálních údajů kontroly užitkovosti, ČMSCH Hradištko)
a jeho roční produkci při průměrné dojivosti (8 725 kg za
normovanou laktaci 305 dní, 2016).
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Tab. 1 Průměrné hodnoty mléčných ukazatelů stád dojnic s krmením LOS a NELOS v pěti pokusech
(1 až 5; výsledek metaanalýzy (M); HANUŠ et al., 2016, 2018 a, b).
KR, pokus

UK
PR

T
%

HB
%

KAS
%

L
%

STP
%

BMM
°C

LOS 1
NELOS
LOS 2
NELOS
LOS 3
NELOS
LOS 4
NELOS
LOS 5
NELOS
LOS M
NELOS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3,78
3,64
3,92
3,89
3,84
3,8
4,11
3,82
4,07
3,92
3,98
3,84

3,24
3,38
3,44
3,39
3,43
3,42
3,4
3,34
3,28
3,23
3,36
3,34

2,54
2,65

4,83
4,89
4,91
4,88
5,02
4,92
4,97
4,98
4,92
4,91
4,95
4,92

8,66
8,87
8,96
8,88
9,06
8,94
8,97
8,91
8,82
8,78
8,92
8,87

-0,52396
-0,52572
-0,52655
-0,52591
-0,52806
-0,52603
-0,5292
-0,5259
-0,5207
-0,5304
-0,53
-0,53

2,66
2,6
2,58
2,6
2,61
2,61

VMK
MO
mmol.100 g-1 mg.100 ml-1
1,36
1,32

0,84
0,63
1,373
1,252
1,17
1,03

28,54
32,10
18,9
20,9
19,6
19,5
27,98
28,38
20,16
25,34
22,29
24,53

PSB
103.ml-1

CPM
103CFU.ml-1

142
224
247
241
181
227
146
218
155
174
172
211

18
26
88
56
65
40
19
20
11
8
38
27

LOS objemné krmení s luskovino-obilnou siláží; NELOS objemné krmení bez luskovino-obilné siláže; KR krmení; M metaanalýza; UK ukazatel; PR statistický a výsledkový parametr;
x aritmetický průměr; T obsah tuku; HB obsah hrubých bílkovin; KAS obsah kaseinu; L koncentrace monohydrátu laktózy; STP obsah sušiny tukuprosté; BMM bod mrznutí mléka;
VMK obsah volných mastných kyselin mléčného tuku; MO koncentrace močoviny; PSB počet somatických buněk; CPM celkový počet mezofilních mikroorganismů.

Výsledky a diskuse

Závěr

Průměrné složení syrového kravského mléka a jeho kvalita ve sledování LOS versus NELOS v pěti relevantních
pokusech projektu a celkový výsledek metaanalýzy jsou
uvedeny v Tab. 1. Mléko je v obou případech (LOS
a NELOS) dobře vyhovující v otázkách kvality jako
standardní surovina (podle předchozího standardu
ČSN 57 0529). Do rozdílu v ceně se tak promítá rozdíl
v obsahu tuku a bílkovin mléka, který je plusový pro LOS
(0,14 a 0,02 % absolutně a 3,4 a 0,6 % relativně, kde 3,91
a 3,35 je 100 %). SALCEDO (2007) zmínil nejvyšší
bílkoviny mléka 3,18 % u jetelových siláží při zařazení
siláží LOS do sledování, ale bez vztahu variant siláží k tuku,
bílkovinám a močovině v mléce. LAMAN et al. (2002)
zmínili, že použití siláží ze směsí LOS umožnilo zvýšení
dojivosti a snížení použití jadrných krmiv. URBAŇSKI
a BRZÓSKA (1996) uvedli, při posuzování siláží včetně
LOS, že dojivost krav mezi 70. a 150. dnem laktace,
bílkoviny a tuk v mléce se nelišily podle typu krmené siláže.
Kvalifikovaným odhadem byla určena cena za mléko pro
podmínky LOS a NELOS (8,08 a 7,97 Kč/kg; 8,3
a 8,18 Kč/l). Rozdíl (0,11 Kč/kg; 0,12 Kč/l) může představovat cca 1,4 % ze současné průměrné realizační (farmářské) ceny syrového kravského mléka (8,03 Kč/kg;
8,24 Kč/l). Z praktického pohledu se však nejedná
o výrazný rozdíl. Roční dodávka modelového průměrného
stáda dojnic do mlékárny v ČR může být cca 2 224 875
(255 ks × 8 725 kg) kg mléka. Při cenovém rozdílu za kg
mléka mezi LOS a NELOS 0,11 (8,08 - 7,97) Kč je uvedený objem mléka ekvivalentní rozdílu v tržbách (tržba
navíc) 244 736 Kč ve prospěch varianty krmení dojnic LOS
(luskovino-obilné siláže v krmné dávce dojnic) při stejné
dojivosti. Výsledek tohoto odhadu může být následně
vhodně použit jako jeden z faktorů celkového ekonomického odhadu nákladovosti a tržeb (přínosu) zařazení siláží
LOS do krmných dávek dojnic a případné náhrady části
bílkovinných jadrných krmiv spotřebou siláží LOS.

Vedle určitého malého finančního přínosu (1,4 %) v podobě tržeb za mléko lze při variantě krmení dojnic LOS při
produkci mléka počítat se všemi zmíněnými nepřímými
přínosy agrotechniky LOS pro celkovou rostlinnou výrobu
(zlepšování půdních vlastností a výživy rostlin v osevních
postupech), případně úsporou části nákladů za koncentrované bílkovinné krmení.
Aplikace siláží LOS v krmné dávce dojnic, jako krmné
alternativy z hospodářských důvodů, může mírně pozměnit
složení mléka, ale jistě nevede ke zhoršení kvality produkovaného mléka ani ukazatelů jejich reprodukce
(HANUŠ et al., 2016, 2018 a, b) a s ohledem na výzkumné
ambice projektu lze aplikaci siláží LOS v krmných dávkách
považovat za bezrizikový, neutrální, prakticky adekvátní
způsob náhrady části objemné (ale i jadrné) složky
krmných dávek dojnic s ohledem na kvalitu mléka, podle
aktuální konstelace a potřeb příslušných agrotechnických
podmínek.
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Development of the software tool for evaluation
of milk enzymatic coagulation by impedance
spectroscopy method (Impe-Coag).
Abstrakt
Impe-Coag je softwarový (SW) nástroj pro sledování
změn impedančního spektra v průběhu enzymatické koagulace mléka (syřitelnosti; S) pro podporu kvality v mlékařských technologických procesech. S je důležitá pro
produkci mléčných výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
Zlevnění, zjednodušení a zrychlení této analýzy s věrohodnými výsledky je prakticky významné. SW Impe-Coag
slouží pro ovládání hardware přístroje mScope Instrument
(Bentley Czech), k řízení měřicích cyklů a sběru dat
o změnách impedančního spektra a spektra fázového
posunu. Predikce S s využitím dat pořízených pomocí SW
Impe-Coag ukázala korelace 0,98 a 0,87 k referenčním
metodám. To jsou velmi příznivé vztahové hodnoty.
Variabilita dat získaných pomocí metody Impe-Coag tak
vysvětluje 95 a 76 % variability S metodami klasickou
a nefelometrickou za uvedených podmínek. SW ImpeCoag byl vyvinut jako autorizovaný software (ASW) na
základě vlastních výsledků výzkumu a poradenství při
zohlednění příslušných literárních pramenů.
Klíčová slova: technologické vlastnosti mléka, syřitelnost, individuální vzorek mléka, impedanční spektroskopie

Abstract
Impe-Coag is a software (SW) tool for impedance spectra
data collecting during the enzymatic milk coagulation
(cheeseability, S) to promote quality in dairy technological
processes. S is important for the production of dairy products with higher added value. Reducing, simplifying and
speeding up this analysis with reliable results is practically
significant. SW Impe-Coag is designed to work with the
mScope Instrument hardware (Bentley Czech), to drive and
set-up measurements cycles and to collect a data about
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