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Tak  ako  každý  rok,  aj  v minulom  roku  sa  u   našich  členov  sledovala  mlieková 

úžitkovosť  kôz.  V príspevku  je  vyhodnotená  mlieková  úžitkovosť  dojných  plemien  kôz  

a to  plemena biela  koza krátkosrstá (BKK), hnedá koza krátkosrstá  (HKK), anglonubijská 

koza (ANG) a alpínska koza (ALP) ktoré sú v menšej miere zapojené do kontroly mliekovej 

úžitkovosti (KMÚ).

V každej oblasti SR odber mlieka vykonáva na tento účel vyškolený dôverník s tým, že 

okrem odberu mlieka zabezpečuje  aj  pomoc chovateľovi  tým, že vedie  presnú evidenciu  

o  narodených  kozliatkach,  o dosiahnutých  reprodukčných  ukazovateľoch  (plodnosť, 

oplodnenosť na okotenú kozu), o prípadnom úhyne zvierat, resp. nahlasuje capkov vo veku 

nad 5 mesiacov na nákupný trh (NT), ako aj hodnotí kozičky po dovŕšení stanoveného veku, 

aby  tieto  dosiahli  výslednú  triedu  plemennej  hodnoty  (VTPH),  ktorá  sa  určí  podľa 

dosiahnutých bodov v Plemenárskych službách a. s. v  UPZ Žilina, kde sa všetky tieto údaje 

podľa  nimi  vypracovaného  harmonogramu  počas  celého  roka  zasielajú.  Dôverníci  teda 

vykonávajú  veľmi  zodpovednú  prácu  a  za  týmto  účelom  sa  každoročne  zúčastňujú 

jednodňového povinného školenia, ktoré končí „dôverníckou skúškou“.

Tohto  školenia  sa  na  požiadanie  môžu  zúčastniť  aj  chovatelia,  ktorí  majú  záujem 

zapojiť sa do KU a KMÚ a takto vo svojom chove môžu potom samostatne robiť túto prácu. 

Pre oboznámenie uvádzam aj v skrátenej forme postup pri odberoch mlieka. Prvý odber pre 

KMÚ s presným meraním a zaevidovaním vydojeného mlieka sa robí od 40 do 70 dňa po 

okotení kozičky. Celkove sa u kôz odoberá mlieko 5 x v časových intervaloch od 28 do 34 

dní. Takto odobraté mlieko sa prepočíta na tzv. normovanú dojnú periódu, t.j. na 150 dní, 

pričom  táto  sa  vždy  prepočíta  na  3  laktáciu.  Od  každej  kozičky  zapojenej  do  KMÚ  

sa  odobratá  vzorka  mlieka  posiela  do  PS,  a.s.  ÚPZ  Žilina,  kde  sa  stanoví  obsah  tuku, 

bielkovín  a laktózy  v kg  a  %-tách.  Po  troch  uzavretých  laktáciách  už  dôverník  nemusí 

odoberať mlieko od kozičky a toto posielať do Žiliny, nakoľko takto prepočítané výsledky  

sú platné pre dané zviera do konca pôsobenia v KU. A ich plemenný materiál,  t.j.  capkov 



a kozičky, dosahuje uvedenú VTPH. Do KMU sa zapoja len mladé kozičky, od ktorých sa 

potom môže odchovávať plemenný materiál.

Tieto  údaje  sú  pri  každej  plemennej  kozičke  veľmi  dôležité,  pretože  chovateľ  má 

hodnoverný  prehľad  nielen  o  úžitkovosti  jednotlivých  zvierat,  ale  zároveň  aj 

o najdôležitejších hore uvedených zložkách mlieka. Tieto ukazovatele sú do značnej miery 

geneticky podmienené,  ale je ich možno ovplyvniť aj podávaným krmivom. A preto v tzv. 

drobnochove,  kde  vo väčšine prípadov je  podávané  viaczložkové krmivo  a v dostatočnom 

množstve sa dosahujú vyššie hodnoty v zložkách mlieka, ako vo veľkochovoch. Ak sa nedajú 

zvýšiť  požadované  hodnoty  v zložení  mlieka  krmivom  (obsah  bielkovín  a   tuku  by  mal 

dosahovať hodnotu minimum 3 %), treba zakúpiť plemenného capa, ktorého matka dosahuje 

minimálne uvedené hodnoty. Je to dôležité aj pri spracovaní mlieka na výrobu syrov, pretože 

mlieka s vyšším obsahom tuku treba na produkciu syra menej. Pri viacpočetnom stáde, aby sa 

mlieko mohlo odobrať od prevažnej väčšiny kôz v rovnakom časovom úseku, musí chovateľ 

zabezpečiť spontánne prejavenie ruje tak, aby sa prvý odber mohol uskutočniť v hore vyššie 

uvedenom čase od prvého okotenia kozičky.  Vyvolanie ruje do značnej miery závisí aj od 

poveternostných podmienok, ale ako je uvedené, hlavne od výživy,  čiže od chovateľských 

podmienok a preto je treba kozičky nechať spásať pasienky s rôznorodým zložením tráv a tiež 

prikrmovaním  jadrovým krmivom  v dávke  0,5  až  1,0  kg.,  minimálne  3  -  4  týždne  pred 

pripúšťacím obdobím. Pri menšom počte zvierat a pri dobrom kŕmení sa plnohodnotná ruja 

prejaví v krátkom časovom úseku počas celého roka, bez nárokov na adlibitné kŕmenie.

Odchované  plemenné  capky,  ktoré  v mesiaci  august  resp.  september  (v týchto 

mesiacoch sa organizujú NT) dosahujú minimálne 32,0 kg a vek nad 6 mesiacov sa môžu 

predviesť  na  NT,  kde  sú  hodnotené  a je  ich  možno  odpredať  iným chovateľom a použiť 

v plemenitbe.

V tabuľke 1 uvádzam zoznam chovateľov u ktorých sa robila KMU u BKK, pričom do 

KMU  sa  na  začiatku  zapojilo  13  chovateľov  s  počtom  kôz  74  ks,  avšak  laktácia  bola 

ukončená u 11 chovateľov a u 67 kôz. Komisia sa bude musieť zaoberať na svojom zasadnutí, 

aby  sa  takéto  javy  v budúcnosti  nevyskytovali  vo  väčšom  rozsahu  a v prípade,  že  sám 

chovateľ svojou nedisciplinovanosťou spôsobí predčasné ukončenie laktácie, tak bude musieť 

zaplatiť za spracované vzorky mlieka v UPZ Žilina.

 V ďalšej časti príspevku rozvediem najdôležitejšiu dosiahnutú úžitkovosť u časti kôz 

BKK, resp. iných plemien prepočítanú na 3 laktáciu, aby sa čitateľ v prípade záujmu o kúpu 

kôz mohol lepšie orientovať.



Dojnosť nad 1000 l sa zistila u nasledovných chovateľov: PhDr. Ľ. Kozubová v jednom 

prípade  /1268,07 l/, u Ing. Š. Hamerlíka v 3 prípadoch /1010,98 l, 1015,03 l, 1037,82 l/,  

u R. Jonáša v 2 prípadoch  /1056,55 l, 1077,46 l/, u Ing. P. Pajasovej v 1 prípade /1044,04 l/, 

u Ing.  J.  Kováča  v 3  prípadoch /1013,17  l,1031,58  l,  1312,33 l,  u Ing.  M.  Mularčíkovej  

v 7 prípadoch /1022,61 l, 1053,45 l, 1162,32 l, 1174,77 l, 1177,79 l, 1241,43 l, 1276,60 l,/ . 

Z hľadiska uvedených číselných údajov o dosiahnutej  produkcii  mlieka nad 1000 l je teda 

treba  uviesť,  že  najvyššia  úžitkovosť  1312,33  l  sa  dosiahla  u chovateľa  Ing.  J.  Kováča, 

o niečo  nižšia  1276,60  l  u Ing.  M.  Mularčíkovej  a o niečo  nižšia  1268,07  l  u PhDr.  Ľ. 

Kozubovej.

Úžitkovosť nad 900 l sa zistila u kôz u nasledovných chovateľov: u PhDr. Ľ Kozubovej 

v jednom  prípade  /905,60  l/,  u Ing.  Š.  Hamerlíka  v 2  prípadoch  /911,19  l,  989,35  l/,  

Ľ. Šteflíkovej v 1 prípade /903,61 l/.

Aj  dojnosť  nad  800  l  sa  zistila  u viacerých  chovateľov:  u Ing.  Š.  Hamerlíka  

v 5  prípadoch  /821,73  l,  862,10  l,  876,23  l,  881,00  l,  894,75  l/,  u  Ing.  Šteflíkovej  

v 4 prípadoch /825,21 l,  836,49 l,  874,53 l,  880,51 l/,  u Ing. P. Pajasovej  v 2 prípadoch /

858,29  l,  868,00  l/,  u K.  Čekanovej  tiež  v 2  prípadoch  /807,08  l,  809,81  l/,  u PhDr.  Ľ. 

Kozubovej v 1 prípade /895,33 l/ a u tiež u J. Baláža /868,48 l/.

Záverom  tejto  časti  príspevku  je  treba  uviesť,  že  mlieková  úžitkovosť  u ostatných 

chovateľov  tiež dosahovala pomerne vysoké hodnoty  a len v 2 prípadoch  sa dosiahla nižšia 

úžitkovosť v prepočte  na 3 laktáciu  než 500 litrov  na dojnú kozu a u väčšiny kôz sa  táto 

pohybovala  v rozmedzí  od  550  l  do  690  l.  Takéto  dosiahnuté  výsledky  sú  síce  veľmi 

povzbudzujúce a na zasadaní a školení zodpovedných pracovníkov – dôverníkov sa budeme 

touto problematikou zaoberať.

V ďalšej časti rozvádzame priemerné hodnoty  sledovaných ukazovateľov v KMU u kôz 

HKK  za  rok  2011  v prepočte  na  3  laktáciu.  Do  KMU  u tohto  plemena  boli  zapojení  2 

chovatelia a to M. Roman a M. Šimek s počtom kôz 6 ks. U prvého chovateľa boli do KMU 

zapojené 4 kozičky a u druhého 2 kozičky. U M. Romana boli 3 kozičky na 1 laktácii a zistila 

sa u nich pomerne vysoká úžitkovosť, keď v 2 prípadoch sa dosiahla úžitkovosť nad 900,00 l 

a to  978,43 l  a 985,  98  l  a v 1  prípade  sa  dosiahla  úžitkovosť  nad  800,00  l  t.j.  864,76  l. 

U kozičky  na  3  laktácii  sa  zistila  produkcia  mlieka  tiež  nad  900,00  l  a to  940,87  l. 

U chovateľa M. Šimeka sa zistila u 2 kôz úžitkovosť 659,57 l a 750,54 l .

U anglonubijských kôz sa KMU robila u 3 chovateľov a to u Ing. P. Pajasovej, u Ing. 

M.  Medeka  a Ing.  Chybovej.  Celkove  sa  KMU  robila  u 5  kôz.  Najvyššiu  úžitkovosť 

v prepočte na 3 laktáciu 828,30 l produkovala dojnica ktorá sa nachádza v chove u Ing. P. 



Pajasovej.  O niečo  nižšia  hodnota  t.j.  785,09  l  sa  potvrdila  u Ing.  M.  Medeka,  ktorý  ma 

zapojenú len jednu kozičku do KMU. U  Ing. A. Chybovej sa u 2 kozičiek zistila priemerná 

úžitkovosť 516,98 l.. U menovanej sa  u dvoch kozičiek zistila úžitkovosť 545,47 l a 488,49 l.

U jediného chovateľa  anglonubijských kôz M. Magdu, kde boli  do KMÚ zapojené  

4  kozičky  sa  dosiahla  priemerná  úžitkovosť  503,19  l,  keď  jednotlivé  kozičky  dosiahli 

nasledovnú produkciu mlieka /480,91 l, 500,59 l, 500,71 l a 530,56 l/. 

V závere  hodnotím,  že  v roku  2011  sa  dosiahla  v KMÚ  vysoká  produkcia  mlieka 

a v budúcich  rokoch  je  treba  v tomto  trende  pokračovať,  pričom  je  nutné  zvýrazniť 

dodržiavanie všetkých požiadaviek kladených na KMÚ a KÚ.

 

 

 



Priemerné hodnoty sledovaných ukazovateľov KMÚ kôz za rok 2011 - prepočítané na 3 laktáciu

Majiteľ - názov farmy Plemeno Laktácia Mlieko
v litroch

Tuk Bielkoviny Laktóza
kg % kg % kg %

p. Baláž - fa. Vrakuňa BKK 5 655,76 21,98 3,35 19,01 2,90 29,28 4,47

PhDr. Kozubová - Kozí dvor BKK 7 919,03 29,87 3,25 30,28 3,29 37,15 4,04

Ing. Hamerlík - Jablonica BKK 16 849,17 28,55 3,36 26,32 3,10 34,80 4,10

p. Šteflíková - Gbely BKK 5 846,07 28,37 3,28 28,37 3,28 35,36 4,09

p. Jonáš - Topoľčany BKK 2 1067,01 27,15 2,54 31,43 2,95 46,79 4,39

p. Čerevka - fa. Dorinka BKK 5 586,11 19,97 3,41 15,70 2,68 24,93 4,25

Ing. Pajasová - fa. Kozinka BKK 7 821,17 26,36 3,21 26,42 3,22 36,21 4,41

p. Pavelka - Pliešovce BKK 5 624,42 19,93 3,19 17,19 2,75 24,44 3,91

Ing. Kováč - Žarnovica Huta BKK 3 1119,03 32,30 2,89 31,92 2,85 49,94 4,46

Ing. Mularčíková - Helpec BKK 8 1122,20 30,87 2,75 29,82 2,66 48,67 4,34

p. Čehanová - Dačov BKK 4 766,08 23,09 3,01 23,57 3,08 33,25 4,34

Priemerné hodnoty za plemeno BKK 67 850,04 26,69 3,22 25,53 3,01 35,91 4,22

M. Roman – Kláštor p/Znievom HKK 4 942,51 31,28 3,32 28,75 3,05 39,62 4,20

M. Šimek - Valča HKK 2 705,06 24,58 3,49 19,24 2,73 31,13 4,42

Priemerné hodnoty za plemeno HKK 6 863,36 29,05 3,37 25,58 2,95 36,79 4,28

Ing. Pajasová - fa. Kozinka Anglonubijská koza 2 698,57 24,38 3,49 25,08 3,59 27,50 3,94

Ing. Medek - fa. Jašov Vrch Anglonubijská koza 1 785,09 39,25 5,00 33,13 4,22 30,93 3,94

Ing. Chybová - RAR real, s.r.o Anglonubijská koza 2 516,98 23,48 4,54 18,66 3,61 21,15 4,09

Priemerné hodnoty za plemeno Anglonubijská koza 5 643,24 26,99 4,24 24,12 3,76 25,64 4,00

M. Magda Alpínska koza 4 503,19 17,76 3,53 14,23 2,83 21,07 4,19

Priemerné hodnoty za plemeno Alpínska koza 4 503,19 17,76 3,53 14,23 2,83 21,07 4,19


