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OD PRODEJE SÓJOVÝCH
ŠROTŮ K VLASTNÍ
VÝROBĚ KRMIV
A KRMNÝCH SMĚSÍ.
VEBOR SLAVÍ 20 LET
Na počátku byl prodej sójových šrotů zemědělcům v okolí. Bývalí zaměstnanci Zemědělského
družstva Velký Bor založili za pomoci firem
KAJOKO s.r.o. a SCHAUMANN ČR s.r.o 15. září
1996 společnost s ručením omezením a nazvali
ji zkratkou podle svého sídla Vebor. O dvacet let později firma sama vyrábí
krmiva, dováží do zahraničí, v Horažďovicích otevřela obchod pro chovatele
a vlastní i pojízdnou prodejnu.

V

prvních letech měla
společnost v nabídce
především sójové šroty, které skladovala a prodávala zemědělcům v blízkém
okolí. Hlavní rozmach nastal
po roce 2004, kdy se výrazně
rozšířil sortiment o krmné
suroviny, solné a minerální
lizy, melasované lizy, minerální doplňková krmiva, mléčné krmné směsi a další.
S přibývajícím sortimentem
přichází do společnosti kvalifikovaní obchodní zástupci,
kteří jsou schopni přímo v terénu poradit, nastavit a vysvětlit, jak nejlépe využívat
produkty od společnosti Vebor. Ve velmi dobré symbióze
Vebor působí na trhu se společností Iframix s.r.o. od které
má světové poznatky. Iframix
je součástí skupiny CCPA,
jedné z největších odborných
firem na výživu zvířat, která
působí na celé západní polokouli. Dalším významných
partnerem je společnost ECOLAB, světový hráč s chemic-

kými látkami, od které Vebor
odebírá dezinfekce.
Vebor má vlastní výrobnu
tekutých krmiv i krmných
směsí.

„Jsme schopni
vyrábět kompletní
i doplňková krmiva
pro hospodářská
zvířata, skladovat
paletové i sypké
zboží a v neposlední
řadě zboží rozvést
naší automobilovou
dopravou po České
republice i do
zahraničí“
říká Ladislav Karas. Společnost Vebor využívá vozový
park nejen pro své účely,
nabízí přepravu i pro ostatní

partnery. Rovněž je schopna
dodávat zboží ekologickým
partnerům.

Šťastný farmář otevřel
v Horažďovicích
Letos Vebor otevřel prodejnu
krmiv v Horažďovicích. Šťastný farmář je určen pro zájmové chovatele domácích zvířat
a drobnochovatele hospodářských zvířat. Firma má dále
i vlastní pojízdnou prodejnu
krmiv, která působí v Plzeňském a Jihočeském kraji.
V současné době Vebor nabízí
ucelený sortiment pro hospodářská zvířata, především
mastný a dojný skot, dále pro
ovce a kozy, drůbež a prasata.
Společnost zaměstnává přes
25 pracovníků a aktivně
spolupracuje s univerzitami
a odborníky na danou problematiku.
Ing. Jan Chroust
Vebor – krmiva s.r.o.

www.vebor.cz

1

VČERA CHEMIE - DNES HERBAVITA

B

ylinky léčí lidi i zvířata
už po tisíce let. Nahrazovaly dnešní antibiotika
a protizánětlivé léky (tymián,
dobromysl, eukalyptus), posilují obranyschopnost organismu
(třapatka, aloe vera, rakytník,
ženšen), mají vliv na plodnost
a laktaci (drmek, ploštičník, petržel), stimulují trávení (anýz,
bazalka, fenykl), mají pozitivní
účinek na dýchací cesty (břečťan, eukalyptus, jitrocel), čistí
játra a ledviny (ostropestřec,
zlatobýl, kopřiva), podporují
cirkulaci krve (řebříček, kopřiva, jetel)…
I my Vám chceme dát možnost
využívat tento obrovský přírodní potenciál a nabídnout
Vám výživové doplňky vytvořené čistě na přírodní bázi, které
budou prospívat zdraví zvířat
i životnímu prostředí. Spojili
jsme se proto se světoznámou
belgickou firmou HERBAVITA,
která má na trhu s doplňky výživy už 21-letou tradici. Firma
HERBAVITA „navrhuje a tvoří
čistě ve spolupráci s přírodou“.
Základem jejích produktů jsou
silné a účinné bylinné extrakty, které působí pozitivně na
zvířecí organismus, mnohdy
lépe než komerční léčebné přípravky, a na rozdíl od „syntetiky“ nemají nežádoucí účinky,
nesnižují celkovou obrany-schopnost, ale naopak imunitu
zvyšují, nepodporují tvorbu rezistentních patogenních kmenů a nemají ochrannou lhůtu
(důležitý finanční aspekt!).
Produkty HERBAMAS a HERBADRY mohou mít pro chovatele dojnic opravdu zásadní
význam, a to vzhledem k chystaným opatřením zaměřeným
na omezováním spotřeby
antibiotik a chemoterapeutik.
HERBAMAS aktivně redukuje
počet somatických buněk a po-
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máhá zvířatům při mastitidě.
Má přímý antibakteriální účinek - reguluje výskyt E. coli,
Klebsiella, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus…,
protizánětlivý účinek, zvyšuje
obranyschopnost organismu
a stimuluje činnost jater. Kravám se při zvýšeném počtu
somatických buněk nebo hned
při prvních příznacích mastitidy podává jedna 250ml orální
dávka, kterou lze za 24hod
v případě přetrvávajících problémů zopakovat. HERBAMAS
se nekombinuje s antibiotiky!,
nemá žádnou ochrannou lhůtu,
přináší menší ztráty mléka,
méně recidiv a poškozování
vemene. Dochází ke snížení
počtu vyřazených hodnotných,
mladých krav. HERBADRY
příznivě ovlivňuje přechod
z období mléčné produkce na
období stání na sucho a díky
tomuto produktu není potřeba zdravému zvířeti aplikovat
antibiotika! Jeho účinek je na
úrovni podvěsku mozkového
(hypofýzy), kde okamžitě zastaví uvolňování hormonů Prolaktinu, Oxytocinu a Bovinního
Somatotropinu, a tím zastavuje
tvorbu mléka v mléčné žláze.
Díky tomu ve vemeni nezůstávají žádná mléčná rezidua
(žádná laktóza), která by byla
živnou půdou pro množení nežádoucích bakterií. HERBADRY
je obzvláště vhodný pro vysokoproduktivní dojnice. Zasušuje dojnici aktivně, uzavře ji bez
zánětu či otoku mléčné žlázy,
a dochází i k rychlejší tvorbě
keratinové zátky. Podává se
orálně jedna 250ml dávka po
posledním dojení se současným
převedením zvířat na krmnou
dávku pro suchostojné krávy.
Dále se doporučuje aplikovat
fyzickou bariéru struku. Další dva produkty-OPTISTART
a HERBAFLUX, jsou hlavně pro
telata, ale dají se s úspěchem
využít i u dospělých zvířat.

Cílem podávání OPTISTARTU telatům je zvýšit příjem
kolostra, snížit počet průjmů,
zlepšit imunitu, nastartovat
meta-bolismus a podpořit další růst telete. OPTISTART se
podává v dávce 25ml přímo do
tlamy ihned po porodu (po 1
hodině lze opakovat), zvyšuje
životaschopnost telete, napomáhá odstranit nadbytek hlenu
v dýchacích cestách, obsahem
jednoduchých cukrů stimuluje
k rychlejšímu příjmu kolostra,
zlepšuje sací reflex, organické
kyseliny potlačují růst patogenních střevních bakterií. Bylinné
výtažky posilují činnost srdce
a zlepšují tak prokrvení všech
tkání a orgánů. Podáním OPTISTARTU (v dávce 50-100ml)
můžete pomoci i dospělým
zvířatům, která jsou vystavena
zátěži - před nebo po porodu,
nemocným zvířatům, při transportu…
HERBAFLUX je perorální pasta
proti průjmu telat. Hlavní výhoda HERBAFLUXU oproti dalším
desítkám produktů na průjem,
které náš trh nabízí, je rychlost
účinku. Za 24hod po podání
dochází k markantnímu zlepšení zdravotního stavu telete,
a do 48hod je tele bez průjmu
a podstatně se tak zvyšuje šance, že z telete vyroste kráva s vysokou produkcí. HERBAFLUX
obsahuje unikátní kombinaci
speciálního zeleného jílu, kalcia
a bylinných extraktů, vyvazuje z těla toxiny a napomáhá
k rychlé regeneraci střevní sliznice. Pro optimální rychlý ústup
průjmu se doporučuje kombinace s přípravkem Optistart, který
pomáhá rozvíjet odolnost telete
a zvyšuje příjem krmiva. Přípravek HERBAFLUX se aplikuje do
tlamy ze stříkačky, a to v dávce
2x15ml po dobu 2 dnů.
MVDr. Pavlína Dorčáková
Vebor- krmiva s.r.o.
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PROBLÉMY SE ŘEŠÍ ODSPODU

K

ulhání je jedním z hlavních problémů, kterým
v dnešní době čelí
mléčné farmy. Náklady spojené s kulháním se negativně
promítají do produkce mléka,
počtu nutných brakací, do
zvýšeného počtu veterinárních zákroků, zvýšené mastitidy, vyšší spotřeby léčiv
a v neposlední řadě do vyšší
náročnosti péče ošetřovatelů.
Ve Spojených státech překračují průměrné roční ztráty
v důsledku kulhání 570 milionů USD (13,6 miliard CZK)
uvádí (Kevin L. et al. 2005).
Studie ukazují, že na jedno
méně závažné onemocnění
je zapotřebí 150 EUR u opakovaných nebo těžkých onemocnění se částka vyšplhává
až na 500 EUR (Mokráň,
2013). Existují různé teorie,
které vysvětlují výskyt laminitídy (Brent B.E. 1976).
Laminitída je považována za
kombinaci predisponujících
faktorů vedoucích k vaskulární reaktivitě a inhibici, která
zapříčiňuje právě vznik lami-

nitídy (Vermunt J.J. 1994).
Odborníci se shodují, že problémy s končetinami se dají
rozdělit na nutriční, metabolické (mechanické) a environmentální (welfare). Nutriční
problémový faktor je znám
jako laktátová acidóza spojená se zvýšeným obsahem
kyseliny mléčné v bachoru
(Nocek E.J. 1997). Vztah
mezi acidózou a laminitídou
má přímou souvislost se
změnou hemodynamiky v periferní mikrocirkulaci (Boosman R. et al. 1989). Látky
jako histamin a endotoxin,
které se uvolňují při úpadku
bachorového pH, způsobují
vazoskostrikci (stažení cév).
Kvůli tomu dochází k nedostatečnému proudění živin
do končetin. Výsledkem jsou
mechanické problémy s končetinami (Mgassa M.N. et
al. 1984). Do metabolických
faktorů lze zařadit poporodní
stresy, traumata, která vedou
k uvolnění vasoaktivních
látek (histamin, endotoxin)
se spouštěcími mechanismy
způsobujícími degenerativní

změny v končetinách (Nocek
E.J. 1997). Autor Edwards
G.B. 1982 uvádí, že mezi
metabolické faktory lze také
zařadit mechanické poruchy.
Jedná se o střídavé fáze poruch od metabolických až po
mechanické. Tento proces
lze rozdělit do různých fází.
Jednotlivé fáze přecházejí od
aktivace v důsledku špatné
funkce bachoru přes poškození tkání v důsledku zvýšeného krevního tlaku. Poškozená
tkáň, která je spojena cévním
systémem, vede k otokům
v důsledku vnitřního krvácení. Tento proces je pro zvíře
velice stresující a bolestivý.
V důsledku otoků dochází
k mechanickému poškození
spojeného s mikrocirkulací
a do problematických buněk
je menší přísun živin. V důsledku toho dochází k poškození nejrůznějších tkání
lůžkového pouzdra. Velice
důležitým faktorem, který
ovlivňuje zdraví končetin, je
environmentální nebo dnes
hodně diskutovaný pojem
welfare zvířat. Umělé povrchy, přílišné mechanické
namáhání zvířat vede k poškození končetin (Bergsten
C. 1994).
Všechny uvedené faktory,
tedy stres, nepřirozené prostředí, genetické dispozice
zvířat i krmná dávka vedou
k podráždění paznehtů. Výsledkem jsou problémy s laminitídou a všemi příbuznými onemocněními paznehtů.
V krajních případech dochází
k úmrtí zvířat nebo k nutné
brakaci. Ani podávání lokálních antibiotik není dobrým
řešením problémů. Základem je prevence a kontrola,
kterou lze předcházet závažným problémům. Prevencí
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jsou správná, čistá a suchá
prostředí a vyvážená výživa
zvířat. Nejvíce postiženou
skupinou bývají prvotelky.
Nejčastěji se tyto problémy
vyskytují u zadních končetin. Betonové podlahy bývají
znečištěny hnojem, který je
velkým nebezpečím pro paznehty. Do malých prasklin
se dostává špína spolu s bakteriemi a ta má za následek
nekrózu paznehtů. Zdraví
paznehtů se nechá posuzovat
podle pohybového skóre, které má pětibodovou stupnici.
Nemocné končetiny zásadně
ovlivňují výsledky reprodukce ve stádě.

středek, který je šetrný k životnímu prostředí a obsluze.
V moderních chovech se stále
častěji využívají inovativní
dezinfekční prostředky, které neobsahují formalín ani
sírany. Dezinfekce paznehtů
by měla splňovat následující
požadavky: účinná při vysokém organickém znečištění,

schopna vytvrzovat rohovinu, schopna vytvořit bariéru
pro patogeny na rohovině,
dobrý toxikologický profil,
dobré dermatologické vlastnosti. Může být použita opakovaně.
Ing. Jan Chroust
Vebor – krmiva s.r.o.

Při výrazně zhoršeném stavu
kulhání (stupeň 4 a více) dochází až k 24 % poklesu zabřezávání. Dalším důsledkem
kulhání je ztráta užitkovosti
sníženým příjmem sušiny.
Ztráta mléka za normovanou
laktaci je zhruba od 300 až
do 1000 kg, navíc dochází
ke snížení tržnosti mléka.
Nejdůležitějším opatřením
v prevenci jsou koupele paznehtů. Je nutné, aby krávy
procházely přes koupel minimálně každý týden (podle
počtu infikovaných krav ve
stáji). Důležitým krokem pro
správnou účinnost dezinfekčního roztoku je mechanická
čistota končetin. Cook N.B.
et al. 2002 zjistili, že ideální
velikost průchozích van je 3
až 3,7 metru a šířka 0,5 až
0,6 metru při hloubce 28 cm.
Při délce 3 metry je 95 %
pravděpodobnost dvou ponoření. Dále zjistili, že výška
hladiny dezinfekce ve vaně
nemá tak velký vliv jako délka vany a četnost ponoření.
Eakin J.W. 2015 publikoval,
že ideální pro koupele je využití tandemu. První vana
by měla obsahovat vodu na
očistění nohou a druhá vhodný moderní dezinfekční pro-
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NOVÁ PRODEJNA „ŠŤASTNÝ FARMÁŘ“
HORAŽĎOVICE
Společnost Vebor otevřela
v březnu 2016 svoji první
kamennou prodejnu „Šťastný
farmář“, v níž nabízí široký
sortiment speciálních krmiv
a potřeb pro všechna domácí
zvířata (drůbež, ovce, kozy,
prasata, koně, krávy), ale i pro
domácí miláčky (rybičky, hlodavce, ptáky, psy, kočky).
Co nabízíme?
Pro drobno-chovatele nabízíme krmné směsi pro kuřice,
nosnice, kachny, krůty brojlery
a králíky, dále pak vitamínové
doplňky, grity pro holuby. Rovněž nabízíme široký výběr krmení a potřeb pro domácí mazlíčky, vnadící směsi pro rybáře,
v našem sortimentu si vybere
i každý včelař. Naším hlavním

zaměřením však zůstává chov
hospodářských zvířat. Najdete
u nás mléčné krmné směsi,
solné a melasované lizy, zemědělské komodity, dezinfekci
a výrobky pro zdravý růst zvířat. Pro naše zákazníky poskytujeme poradenství ve výživě
zvířat.

program pana Karla Frančíka
na tel.: 727 804 159 nebo na
www.stastnyfarmar.cz.

Rozvozy zdarma
Našim zákazníkům nabízíme
možnost dovozu zboží zakoupeného v naší prodejně až do
domu zcela zdarma. Pro ty,
kteří nemohou naši prodejnu navštívit, jsme připravili
pravidelný rozvoz po okolních i vzdálenějších obcích.
Podrobný rozpis jednotlivých
tras a bližší informace získáte
u našeho specialisty na hobby

Otevírací doba:
Po – Pá 07:30 – 11:30
12:30 – 16:30
So
08:00 – 11:30

Kde nás najdete?
Prodejnu Šťastný farmář najdete na adrese Mayerova ulice
čp. 262 v Horažďovicích (vedle
Supermarketu Albert).

Více informací na
www.stastnyfarmar.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bc. Jana Trubačová,
Karel Frančík
Vebor – trading s.r.o.
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PRODUKCE MLÉKA STÁLE POROSTE,
CENA ZAČNE VÝRAZNĚJI RŮST
PO ROCE 2020
Na kriticky nízkou cenu – 6,59 Kč za litr – se v květnu dostala výkupní cena
mléka. Světové i evropské ceny mléka klesají od roku 2014. Podle Evropské
komise bude více mléka na světovém trhu i nadále tlačit jeho cenu směrem
dolů. Zlepšení komise očekává až po roce 2020.

V

květnu 2016 se podle
Zprávy o trhu s mlékem a mlékárenskými
výrobky mléko nakupovalo od
prvovýrobců za 6,59 Kč/l, což
je o 0,24 Kč/l (3,5 %) méně
než v dubnu. Meziročně cena
klesla o 1,65 Kč/l (20 %) oproti květnu 2015.
Na rekordním maximu
byla cena v lednu 2008
(10,10 Kč/l), ta zatím zůstává
nepřekonána. Letošní květnová cena je tak o 3,51 Kč
pod její úrovní. Ceny placené
zemědělcům podle krajů se
v květnu pohybovaly v rozmezí od 5,60 Kč do 11,50 Kč za
litr. Nejnižší průměrná cena
byla zaplacena v Olomouckém
kraji (6,41 Kč/l) a nejvyšší
průměrná cena v Karlovarském kraji (6,96 Kč/l).
V Evropské unii se chová 23,5

milionů krav. Mléko je nejdůležitější zemědělskou komoditou na kontinentu, tvoří 15
procent zemědělské produkce.
Na současném stavu trhu
s mlékem se podepsalo několik faktorů. V dubnu 2015
byly zrušeny kvóty, které v EU
fungovaly od roku 1984. Ty
byly tehdy zavedeny proto, že
nadprodukce představovala
problém. Od loňského dubna
si ale opět každý stát může
vyprodukovat mléka, kolik
chce. Německo, Francie či Itálie poté zvýšily svoji výrobu.
Rusové prodloužili zákaz
dovozu potravin z EU
Situaci komplikuje i zákaz
vývozu do Ruska, které před
embargem kupovalo 13 procent produkce mléka z EU,
u másla šlo o 24 procent

a u sýrů dokonce 32 procent
unijní výroby. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno prodloužil zákaz dovozu
potravin z EU do konce roku
2017.
Evropská komise předpovídá, že ke stabilizaci dodávek
a k zastavení poklesu ceny by
mohlo dojít ke konci letošního roku. Zároveň dále poroste světová produkce mléka,
protože poroste světová
i evropská poptávka po mléku
a mléčných výrobcích. Evropská komise je ve svých předpovědích mírně optimistická.
Cena by se v příštích letech
měla vrátit k růstu a mírně se
zvyšovat. Výrazněji ale začne
cena podle komise růst po
roce 2020.
Mgr. Miluše Trefancová

Šťastný farmář nabízí
KRMIVA  DEZINFEKCE  CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Pro krávy, koně, ovce, kozy, prasata, králíky, husy, kachny,
slepice, holuby, ryby, včely, psi a kočky, exotické ptactvo,
volně žijící ptactvo, drobné hlodavce a plazy

Šťastný farmář
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TEKUTÁ KRMIVA MAJÍ ZELENOU
Tekutá doplňková krmiva mají mnoho užitečných vlastností, které jsou často
opomíjeny. Mohou se snadno zakomponovat do krmné dávky. Při přípravě
krmiva nedochází k separaci, zvířata mohou krmivo rovnoměrně přijímat.
Tekuté krmivo lze bezproblémově skladovat. Při použití dochází ke zvýšení
příjmu sušiny, ke zlepšení zdravotního stavu zvířat a zvýšení užitkovosti.
Tekuté doplňkové krmivo má
nejrůznější využití v celém
krmivářském odvětví. Jedním
z nejvíce diskutovaných odvětví je využití tekutého doplňkového krmiva pro mléčný
skot. Před porodem zažívá
kráva zvýšenou poptávku po
živinách pro rostoucí plod
a připravuje se na laktaci.
Chceme-li zvýšit nebo udržet
laktaci, je za potřebí mít vyrovnanou energetickou bilanci. Po porodu dochází k depresivnímu stavu a negativní
energetické bilanci, navzdory
zvýšené potřebě živin (Ingvartsen a Andersen, 2000).
Změněný poměr živin mění
rychlost lipogeneze a lipolýzu, která zvyšuje koncentraci
neesterifikovaných mastných
kyselin (NEFA) v krvi. NEFA
může být zcela oxidována

na oxid uhličitý. V případě
zvýšené lipolýzy (negativní
energetické bilance) oxiduje
na ketolátky, nebo se ukládá
v játrech jako triglyceridy
(Drackley et al. 2005, Ingvartsen, 2006). Mobilizace
nadbytečného tuku může
vyvolat nerovnováhu v jaterním metabolismu sacharidů
a tuků, které mívají za následek ketózy (Goff a Horst,
1997). Zvýšená koncentrace
ketolátek a NEFA u krav po
otelení snižuje produkci mléka a zvyšuje riziko mastitidy
(Ospina et al. 2010). Přestože
dojnice se fyziologicky připravují na laktaci, dochází
u vysokoprodukčních dojnic
k metabolickým poruchám,
které mají negativní vliv na
zdraví a produktivitu. V důsledku vysoké koncentrace

neesterifikovaných mastných
kyselin mají zvýšené riziko
vzniku onemocnění jako je
klinická ketóza, vytlačení
slezu nebo zadržení placenty
(Ingvartsen, 2006). Ketóza je
metabolická porucha, která
se vyskytuje zpravidla 2-7
týdnů po otelení (Gillund et
al. 2001). Rozdělujeme dva
druhy ketózy a to klinickou
a subklinickou. Obě ketózy se
vyznačují zvýšenými koncentracemi ketonu v krvi, moči
a mléce a snížením glukózy
v krvi. Mezi ketolátky patří
acetoacetát (AcAc), beta-hydroxybutyrát (BHB) a aceton
(Ac). Klinická a subklinická
ketóza je rovněž spojena se
zvýšeným obsahem tuku v játrech (Gröhn et al. 1983).
První zmínka o použití doplňkového tekutého krmiva,
jako je propylenglykol (PG),
pro léčení ketózy je z roku
1950. Od té doby si propylenglykol našel své místo v chovech mléčného skotu především pro svůj léčebný účinek,
větší užitkovost a zlepšení
reprodukce. PG je metabolizován v bachoru a játrech. Při
perorálním podání zvyšuje
hladinu inzulínu o 200 až
400 % během 30 minut, což
značí, že se rychle vstřebává.
Snižuje molární poměr kyseliny octové a propionové
kyseliny v bachoru. Částečně
zvyšuje hladinu glukózy. Snižuje plazmatické koncentrace
neesterifikovaných mastných
kyselin (NEFA) a beta-hydroxybutyrátu, a to zejména na
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počátku laktace. Dále potlačuje triacylglycerol, který je
obsažen v játrech a snižuje
koncentraci ketolátek. Obecně platí, že PG nemá statisticky významný vliv na produkci
mléka na začátku laktace,
ale snižuje obsah tuku při
zachování mléčné bílkoviny.
Zvyšuje energetickou bilanci
krav na začátku laktace. Liu
et al. 2009 uvádí, že PG je
prospěšný na začátku laktace.
Příznivě ovlivňuje obsah tuku
a bílkoviny v mléce. Bohužel
vzhledem k nízké chutnosti
může vést ke snížení příjmu
krmiva. Pokud shrneme
všechny tyto aspekty, tak PG
má výborné antiketogenní
vlastnosti, ale vzhledem ke
špatné chutnosti je tento fakt
potlačen. Možnou alternativou je využít PG jako nucený
nápoj v krajních případech.
Pokud chceme PG efektivně
využívat je nutné, aby byl
pozvolna přijímán v krmné
dávce. Nemělo by docházet
k velice rychlému vstřebávání
v bachoru, pokud se nejedná
o velice závažný případ ketózy. Pokud je přidáván čistý
PG do TMR, může docházet
ke snížení příjmu krmiva
v důsledku hořkosti látky.
Jako vhodnou alternativou
se jeví směs tekutého doplňkového krmiva. Směs obsahuje melasu, která zchutňuje
a zároveň dodává energii. Již
v roce 1953 Foreman a Herman publikovali, že přidávání melasy lineárně zvyšuje
počet bakterií od 60 do 115
miliard na ml v bachoru. To
samé uvádějí (Potter et al.
1971, Crowford et al. 1978),
že přídavek melasy stimuluje
mikrobiální činnost v bachoru a zlepšuje stravitelnost
vlákniny a využití dusíku.
Navíc zjistili, že melasa chrání částečně bílkoviny, čímž se
zvyšuje By-pass protein. Řep-

ná melasa navíc obsahuje velké množství betainu 1-1,5 %
v sušině, který je důležitý pro
biochemické procesy. Látka
nahrazuje metionin a částečně cholin chlorid. Dochází ke
zlepšení metabolismu tuků,
zlepšení imunologické funkce
a zlepšuje stresové reakce.
Zajímavým rysem u melasy je
obsah stopových prvků. Významný je zde obsah kobaltu,
kterého je 7 krát více než
v kvalitním seně a cca 15 krát
více než v nekvalitním.
Velice oblíbenou směsí v českých podmínkách je směs
melasy se surovým glycerolem často označovanou jako
glykomel. Surový glycerol
neboli glycerín je přírodní
produkt, který vzniká při
výrobě metylester řepkového
oleje. Švédští vědci zkoumaly
rozdíl v nádoji u vysokoprodukčních dojnic. Všechny
dojnice měly stejné podmínky a byly ve stejné laktační
fázi. Jedné skupině byl podáván propylenglykol v dávce
300 g na kus a den. Druhá
byla krmena 450 g surového
glycerínu. Poměr byl určen
na základě molární uhlíkové
hmotnosti jednotlivých látek.
Třetí varianta byla kontrolní.
U varianty krmené PG byl
nárůst nádoje oproti kontrolní variantě o 1,24 l/den. Varianta krmená surovým glycerínem vykazovala dokonce
ještě větší nádoj, a to 2,20 l/
den, uvádí (Rizos et al, 2007).
Z výsledku je patrné, že při
použití surového glycerolu
vykazují dojnice větší nádoj
oproti monopropylenglykolu.
Rémond et al. 1992 zjistil, že
schopnost bachorové tekutiny degradovat surový glycerol
se zvyšuje s podaným množstvím glycerolu. Větší degradovatelnost byla zjištěna
u krav krmených kukuřičnou
siláží.

Dalším tekutým krmivem,
které má velice podobné
vlastnosti, je rafinovaný glycerol. Jedná se o čirou tekutinu vzhledově podobnou PG.
Rafinovaný glycerol se vyrábí
ze surového glycerolu. Jeho
původ je také přírodní. Při
použití rafinovaného glycerolu se směsí s PG dochází ke
zlevnění směsi při zachování
prakticky shodných vlastností. Některé zdroje uvádějí,
že PG může při velkých dávkách způsobovat zvýšenou
tvorbu slin a ospalost u krav.
Při smíchání s rafinovaným
glycerolem se sníží příjem PG
při zachování nepostradatelných vlastností. V případě
přidání melasy dojde k zchutnění směsi, která bude dobře
přijímána.
U doplňkových krmných směsí dochází k vzájemné vazbě
všech vlastností do jednoho
krmného doplňku, který
je nastaven pro optimální
potřeby zvířat. Obecně se
dá říct, že melasa zchutňuje
směs a vytváří dobré podmínky pro bezproblémové
fungování metabolismu. Rafinovaný glycerol, PG potlačuje a léčí ketózy, zabraňuje
ztrátám tělesné hmotnosti po
otelení a dodává glukózu do
krve. Směs surového glycerolu a melasy vytváří bezpečně
použitelnou doplňkovou
krmnou směs, která dodává
potřebnou energii a zároveň
potlačuje tvorbu ketózy. Při
používání tekutých krmiv nedochází prakticky k žádným
ztrátám na krmivu. Obsluha
není vystavována prašnosti
a při zakrmování nedochází
k separaci krmiva. Za předpokladu dobrého zamíchání je
krmivo rovnoměrně zastoupené v celém jeho objemu.
Ing. Jan Chroust
Vebor – krmiva s.r.o.
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