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V roku 2011, tak ako po iné roky sa robila  kontrola mliekovej  úžitkovosti  /KMU/ 

u oviec  mliekového  typu,  plemena  lacaune  /LC/  a vychodofrízskeho  /VF/,  u členov 

Slovenského zväzu chovateľov /SZCH/, ktorí sú cez túto organizáciu zapojený do kontroly 

úžitkovosti /KU/. Táto sa robila u 7 chovateľov a bolo do nej zapojených 43 oviec. Jednotliví 

chovatelia  chovajú od 1 do 17 oviec.  Pritom sa dole  nižšie  uvedené  chovy delia  na tzv. 

šľachtiteľské  chovy /ŠCH/ a rozmnožovacie  chovy /RCH/, pričom len chovy so štatútom 

/ŠCH/ môžu produkovať samčí ako aj samičí plemenný materiál a u RCH len samičí materiál.

          Vyškolení  „dôverníci“  u chovateľov počas  laktácie  odoberú  4 x  vzorky mlieka 

a zmerajú celkovú produkciu mlieka, keď prvý odber musia urobiť v čase od  40 do 70 dňa po 

obahnení  prvej  ovce  v danom  stáde  ak  jahňatá  konzumovali  mlieko  od  bahníc.  Pri 

viacpočetnom stáde, aby dôverník mohol odobrať mlieko od všetkých oviec, resp. od väčšiny 

z nich,  musí  chovateľ  zabezpečiť  prejavenie  sa  ruje,  potom  pripúšťanie  a následne  aj 

neskoršie kotenie oviec tak, aby od okotenia do odberu nebol väčší rozdiel, ako je hore vyššie 

uvedený časový úsek. Vyvolanie ruje do značnej miery závisí od prírodných, chovateľských 

podmienok, hlavne od dostatočnej výživy. Zohráva tu teda veľký význam najmä chovateľská 

úroveň a to tým, že zabezpečíme zvieratám spásať pasienky s vysokým obsahom bielkovín, 

ako  aj  podávaním  napr.  naklíčeného  obilia,  resp.  rôznych  kŕmnych  zmesí  aspoň  4 až  5 

týždňov pred predpokladaným pripúšťaním oviec

         Podľa zásad prijatých pre výkon KMU sa u oviec odber mlieka vykonáva minimálne 

počas 2 laktácii a prepočítava sa na tzv. normovanú dojnú periódu, teda na 150 dní, pričom 

tento  prepočet  sa  vykazuje  na  3  laktáciu. Ako  je  všeobecne   známe,  vzorky  mlieka  sa 

posielajú do ÚPZ Žilina PS SR, šp., kde sa stanovuje obsah tuku, bielkovín a laktózy v kg 

a v %. Tieto údaje sú veľmi dôležité, pretože chovateľ má hodnoverný doklad a zároveň aj 

prehľad,  nielen  o úžitkovosti  jednotlivých  zvierat,  ale  aj  údaje  o najdôležitejších  zložkách 

mlieka.  Treba  aj  to  zvýrazniť,  že  tieto  ukazovatele  sú  do  značnej  miery  genetický 

podmienené, avšak je ich možné ovplyvniť aj dobrým kŕmením, resp. krmivom. Je želateľné, 

aby obsah bielkovín a tuku dosahoval hodnotu minimálne 3 % a viac. Ak ovečky nedosahujú 

požadované  hodnoty,  je  potrebné  zakúpiť  plemenného  barana,  ktorého  matka minimálne 



dosahuje uvedené kritéria. Má to veľký význam aj z hľadiska spracovania mlieka na mliečne 

výrobky, napr. syr, pretože mlieka s vyšším obsahom tuku treba na produkciu kg syra menej.

          V tabuľke č. 1 sú uvedené výsledky KMU oviec za rok 2011 za normovanú dojnú 

periódu /150 dní/ prepočítanú na 3 laktáciu.

          U chovateľov  plemena  LC a v jednom prípade  aj  VF v obci  Valča  sa  dosiahla 

priemerná  produkcia  mlieka   u plemena  LC  209,36  l   za  dojnú  periódu,  u  VF  221,75  l. 

V produkcii  za  normovanú  periódu  prepočítanú  na  3  laktáciu  sa  dosiahli  nasledovné 

priemerné hodnoty: tuk  16,29 kg, 7,83 %, bielkovina 12,52 kg, 5, 99 %, laktóza  15,34 kg, 

4, 60 %. Najvyššiu produkciu mlieka za dojnú periódu prepočte na  3 laktáciu dosiahla  ovca 

CEHZ 1432643,  od  M. Šimeka, ktorá nadojila mlieka m276, 12 l na prvej laktácii s obsahom 

tuku  21,23 kg, bielkovín  16,43 kg,  laktózy  12,70 kg. O niečo, menej nadojila ovca CEHZ 

1432603 od chovateľa Ing. Bernáta a to:  mlieka 275,38 l, tuku 22,53 kg, bielkovín 17,13 kg, 

laktózy 12,01 kg.

          U VF  oviec sa dosiahli v 18 laktáciách v ŠCH  nasledovné priem. hodnoty v prepočte 

na  3  laktáciu  :  mlieka  310,23  l,  tuku  17,67  kg,  bielkovín  15,79  kg,  laktózy  15,34  kg. 

U chovateľa  s najväčším  počtom  VF  oviec  t.j.  u  Ing.  Kováča  sa  potvrdila  veľmi  dobrá 

úžitkovosť, keď sa dosiahli nasledovné výsledky : mlieko 316, 13 l, tuk  18,02 kg, bielkovina 

16,07  kg,  laktóza  15,67  kg.   Najvyššiu  produkciu  mlieka  za  normovanú  dojnú  periódu 

v prepočte na 3 laktáciu dosiahla ovca CEHZ  1395358, keď nadojila na 2 laktácii mlieka 

370,94  l,  s obsahom tuku  20,62  kg,  bielkovín  18,32  kg,  laktózy  18,47  kg.   Ako vidieť 

z tabuľky aj ostatné ovce u tohto chovateľa dosahovali veľmi dobrú úžitkovosť, keď u 9 oviec 

sa zistila produkcia mlieka nad 300 l, a u 5 oviec vyprodukovalo viac ako 200 l mlieka.

         V RCH u chovateľa P. Rajchmana u 4 VF oviec sa zistili nasledovné priem hodnoty 

v prepočte na 3 laktáciu: mlieko 202,21 l, tuk 13,56 kg, bielkovina 9,65 kg, laktóza 9,74 kg.

        V závere už len toľko, že je nesmierna škoda pre SR, pre oblasť živočíšnej výroby a pre 

našu  krajinu,  že  na  našom  vidieku  upadá  chov  hospodárskych  zvierat  u tzv. 

drobnochovateľov, najmä čo sa týka ovečiek, resp. kozičiek. Tieto zvieratá spotrebujú jednak 

menšie  množstvá  objemového,  ako,  aj  jadrového  krmiva,  vyžadujú  menšie  ustajňovacie 

priestory a zároveň poskytujú pri dobrom kŕmení veľmi dobrú úžitkovosť vo forme mlieka, 

mäsa, prípadne hnoja. Jedná sa tu hlavne o rozvoj vidieka, pretože sme krajinou, ktorá má 

viac ako 885 tis. ha lúk a pasienkov, z ktorých je údajne využívaných necelých 35 %. Podľa 

rakúskych  chovateľov  je  zloženie  našich  lúk  a pasienkov  na  vysokej  úrovni,  nakoľko, 

obsahujú veľké množstvo  rôznych  tráv  a bylín.  Avšak všetko  postupne  sa  znehodnocuje,, 

pretože už aj  na vidieku sa prestáva s chovom hospodárskych zvierat  a často sa tomu ani 



netreba  čudovať.  Veď napr.  legislatíva  pri označovanie  zvierat  je  nelogická  a pre  drobno 

chovateľa  veľmi  zaťažkajúca.  Áno,  označovanie  a evidencia  zvierat  by  mala  byť 

samozrejmosťou  u všetkých  chovateľov  čim  sa  to  už  jedná  o drobnochovateľov,  alebo 

veľkochovateľov. Ale nie, aby sme sa tešili, že tá „babka“ na vidieku ešte chová jednu ovečku 

a spása tam trávu, ale tá to musí hlásiť do UPZ Žiliny t.j. okotenie ovečky, narodenie jahniat, 

barančeka, jahničky a keď chce zabiť baránka, resp. predať jahničku, tak to zas musí nahlásiť 

do uvedeného podniku. Veľká kritika zo strany chovateľov je aj v prijatom označovaní oviec 

a kôz v SR dvoma náušnicami, nakoľko najmä v podhorských a horských oblastiach sa často 

zvieratám odtrhnú pri pasení v krovinatých oblastiach. Zvieratám hnisajú ušnice, tým zvieratá 

veľmi trpia. Vo veľkochovoch sa potom zvieratá nedajú infikovať a sú s tým veľké problémy, 

ktoré  do  značnej  miery  sťažujú  chovateľské  podmienky.  Je  treba  prijať  systém,  ktorý  je 

povolený legislatívou Európskej únie, že sa zvieratá tetujú a označovanie náušnicou sa robí 

iba do jedného ucha. Tento systém je ďaleko výhodnejší a pre chovateľov prijateľnejší.

Tak sa nečudujme, že to v podstate nikto nechce robiť a tak v podstate ani nevieme 

aké máme stavy ovečiek a už úplne nie stavy kozičiek.  Chceli  sme pomôcť tomuto stavu 

cestou  starostov  obcí,  samozrejme,  že  sa  to  neakceptovalo  a preto  je  treba  sa  touto 

problematikou zaoberať a to od najvyšších orgánov, ktoré za tom zodpovedajú. 



 Tabuľka 1 - Výsledky kontroly mliekovej úžitkovosti za rok 2011 za norm. doj. periódu (150 dní) prepoč. na 3. laktáciu

KrOk Podn Stádo Názov Plemeno Všetky 
laktácie

Normované laktácie
Mlieko Tuk Bielk. Lakt.

Mlieko Tuk Bielkoviny Laktóza

506 839 905 SZCH  Valča
Bernáth Peter Ing.

LC 15 15 15 15 15 214,15 16,82 7,89 12,88 6,02 9,85 4,60

506 839 906 SZCH  Valča
Šimek Martin

LC 4 4 4 4 4 220,75 16,32 7,47 12,81 5,83 10,31 4,66

506 839 908 SZCH  Valča
Saliniová Lenka

LC 1 1 1 1 1 146,10 12,07 8,26 90,9 6,22 6,52 4,46

506 839 909 SZCH  Valča
Hulej Jozef Ing.

LC 1 1 1 1 1 155,18 12,35 7,96 9,37 6,04 6,98 4,50

Priemerné hodnoty za plemeno: LC 21 21 21 21 21 209,36 16,29 7,83 12,52 5,99 9,65 4,60

506 839 903 SZCH  Valča
Bernáth Peter Ing.

VF 1 1 1 1 1 221,75 12,42 5,60 11,66 5,26 10,33 4,66

612 201 001 Žarnovica-Huta 
Kováč Jozef

VF 17 15 15 15 15 316,13 18,02 5,69 16,07 5,08 15,67 4,97

613 017 001 Rajchman Pavol VF 4 4 4 4 4 202,21 13,56 6,68 9,65 4,77 9,74 4,82

Priemerné hodnoty za plemeno: VF 22 20 20 20 20 288,63 16,85 5,88 14,57 5,03 14,22 4,92

Celkom: 43 41 41 41 41 41 248,02 16,56 6,88 13,52 5,52 11,87 4,76


