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VLIV ZM�NY SYSTÉMU HOSPODA�ENÍ Z KONVEN�NÍHO NA 
EKOLOGICKÉ NA ÚROVE� CHOVU SKOTU  

The effect of change from conventional to ecological farming on the level of cattle production  

Louda, F.1,2, Stádník, L.2, Ježková, A.2, Bjelka, M.1, Hanuš, O.1, Bémová, J. 2  
1 - Výzkumný ustav pro chov skotu s.r.o. Rapotín, 2 - �ZU Praha, �R  

Summary: Presented results of cattle breeding implicated 2 periods of different way of farming – first way was 
conventional farming (K - from 1995 to 1999) and second way is ecological farming (E - from 2000 to 2004). 
Agriculture enterprise is situated in the 3rd and in protected level of Krkonoše National Park in altitude from 550 to 
750 m. Farming area had 1432 ha in period K and pasture areas were fertilized with industrial fertilizers (2-3 q of NPK 
(12,19,19) and 1-2 q of superphosphate per ha) with termination in 1993. Farming area had 1320 ha in period E. 
Fertilizing implicates dung-water (15 t per ha) and manure (8 t per ha). The average number of Czech Pied cows in the 
herd was from 167 to 174 in period K and from 164 to 174 in period E. Milk production amounted from 4219 to 4643 l 
of milk with 4.53 % of fat and 3.26 % of protein in period K and from 3796 to 4268 l of milk with 4.24 % of fat and 
3.30 % of protein. The average of natality was from 93 to 110 % in period K and from 92,6 to 101 % in period E. 
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Souhrn: P�edložené výsledky chovu skotu zahrnují dv� etapy rozdílného zp�sobu hospoda�ení v podmínkách 
konven�ního (K) v letech 1995-1999 a ekologického (E) v letech 2000-2004. Podnik hospoda�í ve t�etím pásmu 
Krkonošského národního parku (KRNAP) a �ástí v ochranném pásmu tohoto parku v nadmo�ské výšce 550-750 m. 
V období K hospoda�il na ploše 1432 ha. V období E hospoda�í na 1320 ha zem�d�lské p�dy. V období K bylo 
chováno pr�m�rn� 167-174 ks krav �eského strakatého skotu (C), v období E je chováno v pr�m�ru 164-174 ks 
plemene C. Mlé�ná užitkovost za rok na dojnici v období K dosahovala 4219–4643 l, p�i tu�nosti (T) 4,53 %, bílkoviny 
(B) 3,26 %, laktóza (L) 4,76 %, v období E pak 3796–4268 l, T-4,24 %, B-3,30%, L-4,84 %. Natalita krav dosahovala 
v období K 93–110 %, v období E pak 92,6-101 %. 
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Úvod  

Úkolem zem�d�lství v sou�asnosti, ale 
i v budoucnosti je a bude produkovat zdravotn� 
nezávadné suroviny a potraviny, udržovat a zajiš�ovat 
sociáln� ekonomické prost�edí venkova a soustavnou 
pé�í o krajinu vytvá�et prostor pro trávení volného �asu 
rychle nar�stajícímu po�tu m�stského obyvatelstva. 
Kulturní ráz naší krajiny vznikal uvážlivým a šetrným 
hospoda�ením našich p�edk�, kte�í d�sledn� respektovali 
p�írodní zákonitosti a byli úzce spjati a ctili místo, kde 
žili a hospoda�ili - genius loci. Krajina, kterou svým 
hospoda�ením po staletí spoluvytvá�eli má vysokou 
funk�ní i estetickou hodnotu. Dokladem toho jsou 
„Chrán�né krajinné oblasti“, které jsou pro naší generaci 
stále zdrojem inspirace a pou�ení. Všechny formy 
sou�asného ekologického hospoda�ení vedle produkce 

zdravotn� nezávadných potravin vychází ze zkušeností 
osv�d�ených technologických postup� minulosti a 
významn� p�ispívají k ochran� krajiny. Výzkumnou 
�innost v oblasti ekologického zem�d�lství je nutné 
hloub�ji zam��it na studium biologických závislostí, 
vstup�, vhodných technologických postup� s ohledem na 
p�stované odr�dy bylin a plodin, chovaná plemena 
hospodá�ských zví�at. Nedílnou sou�ástí výzkumné 
�innosti jsou i otázky sociáln� ekonomické a další otázky 
spojené s filosofií tohoto sm�ru hospoda�ení. Cílem 
práce je vyhodnocení období konven�ního (K) a p�echod 
na ekologický (E) zp�sob hospoda�ení v chovu skotu 
s ohledem na dosahovanou mlé�nou užitkovost krav a 
plodnost. 

Materiál a metody  

Šet�ení a získávání podkladových materiálu se 
uskute�nilo v zem�d�lském podniku hospoda�ícím 
v nadmo�ské výšce 550–750 m ve t�etím pásmu 
Krkonošského národního parku (KRNAP) s �ástí 
pozemk� v ochranném pásmu tohoto parku. Do 
sledování bylo zahrnuto období K zp�sobu hospoda�ení 
v letech 1995-1999 a období E zp�sobu hospoda�ení 
v letech 2000-2005. Pr�myslovými hnojivy bylo 
naposledy hnojeno v roce 1993. Podnik hospoda�il 
v období K zp�sobu na 1432 ha, v období E hospoda�í 

na 1320 ha zem�d�lské p�dy. V roce 1995 byla veškerá 
orná p�da o vým��e 180 ha p�evedena na trvalé travní 
porosty výsevem pastevní lu�ní sm�si bez krycí plodiny. 
Obhospoda�ované p�dy jsou st�edn� až siln� 
podzolované, mineráln� chudé, se siln� kyselou reakcí a 
s nízkými sorp�ními vlastnostmi a nízkou p�irozenou 
úrodností. Pr�m�rné ro�ní teploty se pohybují v rozmezí 
5,6°C, ve vegeta�ním období v rozmezí 11,9°C, toto trvá 
v pr�m�ru 138 dn�. První mráz p�ichází v období od 
23.9.- 10.11., mrazivé období kon�í 4.4.-2.6. Chovaným 
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plemenem skotu je �eský strakatý skot, kombinovaného 
užitkového typu, v po�tu 277-312 ks celkem, z toho krav 
167-174 ks v období K zp�sobu hospoda�ení, v období E 

zp�sobu hospoda�ení pak 286-356 ks celkem a z toho 
163-174 ks krav. 

Výsledky 

Pr�m�rný denní nádoj mléka v období K se 
pohyboval od 11,56 do 12,72 l, v období E pak od 10,40 
do 11,59 l. Celková produkce mléka v období K byla 
vyšší než v období E zp�sobu hospoda�ení, graf 1. Na 
obdobný trend poklesu mlé�né užitkovosti po p�echodu 
na E systém hospoda�ení upozor�uje WINTER (1991). 
V letním období bylo v systému K hospoda�ení 
dosahováno celkové vyšší produkce mléka o 5,62–
18,94 %, v E systému lze pozorovat obdobný trend 
celkov� vyšší produkce mléka v letním období o 7,66–
16,00 % než v období zimním. Vyšší pr�m�rný denní 
nádoj v období K hospoda�ení byl výrazn� ovlivn�n 
intenzívním p�ihnojováním pastvin pr�myslovými 
hnojivy v množství 2-3 q NPK (12, 19, 19) a 1–2 q 

superfosfátu na ha. V období E zp�sobu hospoda�ení je 
pro dojnice pravideln� obnovováno 10 ha pastvin 
p�ísevem jetele lu�ního a jílku vytrvalého. V E systému 
hospoda�ení se hnojí mo��vkou 15 t/ha a hnojem 8 t/ha, 
v souladu s Agroenviromentálním opat�ením 
�. 242/2004. Hnojení se též zabýval EMANUEL (1990). 
Porost z t�chto pastvin se využívá k p�ikrmování 
pasoucích se dojnic. Obsah mlé�ných složek v období 
K zp�sobu hospoda�ení se pohyboval v rozmezí u tuku 
od 4,25-4,88 %, obsah bílkovín od 3,20–3,33 %, obsah 
laktózy od 4,73– 4,80 %, v období E hospoda�ení pak 
obsah tuku 4,15–4,32 %, obsah bílkovin 3,27–3,34 %, 
obsah laktózy 4,82–4,48 %, graf 2. 

Graf 1: Celková produkce mléka v období konven�ního a ekologického zp�sobu hospoda�ení 
Comparison of total milk production in periods of conventional (KZ) and ecological way of farming (EZ)  

Graf 2 : Porovnání složek mléka v období konven�ního a ekologického zem�d�lství 
Comparison of milk components content in milk in periods of conventional (KZ) and ecological (EZ) farming 

tuk – fat, bílkoviny – protein, laktóza – lactose 
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Natalita krav vyjád�ená v % je uvedena v grafu 3. 
Z uvedených výsledk� není patrný pr�kazný rozdíl vlivu 
hospoda�ení. P�i hodnocení plodnosti vyjád�ené service 
periodou (SP) jsou výsledky v obou systémech 
hospoda�ení vyrovnané s tendencí prodloužení SP 
v období E zp�sobu hospoda�ení o 1 – 2 dny. Délka 
mezidobí u sledovaného stáda krav jako komplexní 

ukazatel plodnosti se pohyboval v období K zp�sobu 
hospoda�ení rozmezí od 380 do 396 dn� , v období E 
zp�sobu hospoda�ení od 381 do 396 dn�. Délka 
mezidobí ve sledovaném chovu je nad celostátním 
pr�m�rem chov� hospoda�ících v horské oblasti až o 20 
dn� v období K a až o 17 dn� v období E zp�sobu 
hospoda�ení. 

Graf 3 : Porovnání natality krav v % v období konven�ního a ekologického zp�sobu hospoda�ení 
Comparing of cow´s natality in % in periods of conventional (KZ) and ecological (EZ) farming 

Záv�r 

Porovnáním mlé�né užitkovosti s výsledky 
kontroly užitkovosti (KU) u C plemene v horských 
oblastech, lze konstatovat, že v období K hospoda�ení 
bylo dosahováno vyšší mlé�né užitkovosti až o 620 kg 
mléka v roce 1998, tu�nosti o 0,03 %, bílkovin mén� 
o -0.1 %. V období E hospoda�ení došlo k poklesu 
mlé�né užitkovosti ve srovnání s výsledky KU o -
2107 kg , poklesu tu�nosti o -0,07 %, poklesu bílkovin 
o -0,08 %. Plodnost dojnic se v období E zp�sobu 
nezhoršila. Rezervy ke zvýšení užitkovosti lze hledat ve 

zvýšení pé�e o pastviny a konzervaci krmiv pro zimní 
období. Obtížn� �ešitelným problémem z�stává 
nar�stající invaze širokolistých plevel� š�ovíku 
okrouhlolistého (Rumex obtusifalius), š�ovíku 
kade�avého (Rumex crispus) a š�ovíku alpského (Rumex 
alpinus). V období K zp�sobu hospoda�ení byl výskyt 
t�chto plevel� sporadický a tyto byly likvidovány 
pomocí herbicid�. V období E zp�sobu hospoda�ení 
došlo k jejich silné invazi a podnik dosud nenalezl 
ú�inný zp�sob jejich likvidace. 
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