Charakteristika chovaného typu dobytka - ZAD Dvory nad Žitavou

Plemeno: slovenské strakaté, ťažšieho typu, prevláda žltoplášťové sfarbenie
Úžitkový typ: mäsovo-mliekový
Chovateľský cieľ:
- dosiahnuť 6 a viac laktácií na kravu
- dosiahnuť od kravy 1 teľa do roka, spolu 6 a viac teliat
- zaraďovať maximálne 15 % jalovíc na obnovu stáda
- za život kravy 1 jej jalovicu zaradiť do stáda, 2 ako chovné odpredať,
- 3 býkov dokŕmiť a jatočných odpredať
Chovateľský zámer:
- využiť od jari do jesene zelený pás kŕmenia (lucerna, HYSO, sud. tráva)
- silážovať pre zimné obdobie najslabšie porasty kukurice
- využiť druhú a tretiu triedu obilia od čističiek do KD, využiť v zimnom období
cukrovarnícke rezky, lucernové seno a jačmennú kŕmnu slamu
- vylúčiť akýkoľvek nákup koncentrovaných krmív na zvyšovanie mliečnej, alebo
mäsovej úžitkovosti okrem minerálnych lizov
- extenzitou chovu a nezaťažením organizmu koncentrátmi, dosiahnuť dlhovekosť,
dobrú reprodukčnú schopnosť, dobrý kondičný stav a tým ekonomickú efektívnosť
chovaného typu dobytka
Reprodukcia:
- 75 % stáda: prirodzená plemenitba - 99 % - zabreznutie po prvej ruji,
- 25 % stáda: inseminácia – 40 % zabreznutie (2,5 ruje zhoršuje ekonomiku chovu)
Súčasný stav:
- po troch rokoch chovu SS dobytka sa zámer a cieľ hravo darí plniť, o čom hovorí
tabuľka nákladov za obdobie I. - VIII.2015
Súčasná úžitkovosť:
- 17 litrov mlieka na kravu, dodávka 15 litrov, spotreba pre teľatá 2 litre
Predaj mlieka:
- 5 mliečnych automatov: 1200 – 1800 litrov denne za 0,50 Eur + DPH za liter
4200 litrov – 4800 litrov/ denne: Levmilk Levice za 0,27 Eur/liter
Ceny vstupov:
- slama, jej lisovanie a dovoz od RV bez účtovania (náklady RV)
- maštaľný hnoj, jeho nakladanie a vývoz na skládku bez účtovania (náklady ŽV)
- kuk. siláž – 29 Eur/1 tona, lucerna zelená – 11 Eur/1 tona, luc. seno – 44 Eur
- kŕmne obilie – aktuálna cena na trhu
Stanovisko k chovu: chov SS dobytka je ekonomicko-efektívne odvetvie s veľkou budúcnosťou
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