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Zámer konferencie: Poskytnúť chovateľom oviec a zástupcom biologických služieb najnovšie poznatky 

z rôznych oblastí efektívneho manažovania chovov oviec, doplnené ukážkami biologického materiálu, 
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PROGRAM KONFERENCIE
26.6. 2014 (štvrtok)

8.00 – 9.00  Prezentácia účastníkov

9.00 – 9.15  Otvorenie konferencie (úvodné príhovory a odovzdanie ocenení) 

• Otvorenie (doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., Ing. Ján Huba, PhD.)

• Uvítací príhovor riaditeľa NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby 

(doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.)

• Ocenenie nestorov slovenského ovčiarstva a jubilantov za významný prínos 

v chove oviec. 

9,15 – 11.15  - 1. blok prednášok 

• Aktuálna situácia v chove oviec na Slovensku (Ing. Ján Vajs, MPRV SR) 

• Úlohy a ciele ZCHOK na Slovensku (Ing. Igor Nemčok, predseda ZCHOK; 

Ing. Slavomír Reľovský, riaditeľ ZCHOK )

• Výživa, kŕmenie, veterinárna problematika, ekonomika

o Výživa dojných oviec v kritických obdobiach reprodukčného cyklu 

(MVDr. Tomáš Mitrík, PhD., FEED LAB, s.r.o., Spišská Nová Ves) 

o Aktuálna situácia v oblasti zdravia, prevencie a realizácie ovčích produktov 

na Slovensku (prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS Bratislava)

o  Selekcia v stádach a ekonomická efektívnosť chovu oviec 

(Ing. Ján Huba, PhD. a kol., NPPC-VÚŽV Nitra)

11.15 – 11.30  občerstvenie (káva, koláč, minerálka)

11.30 – 12.45  2. blok prednášok (Šľachtenie a genetika)

o Šľachtenie a plemenárska práca v chove dojných a nedojných oviec na 

Slovensku (Ing. Štefan Ryba, PhD., Ing. Martina Rafajová, PhD., 

PSSR, š.p. Bratislava)

o Aktuálna situácia v chove a šľachtení oviec v Českej republike 

(Ing. Michal Milerski, Ph.D, VÚŽV Praha Uhříněves) 

o Genetické zdroje v chove oviec na Slovensku (Ing. Ján Tomka, NPPC-VÚŽV 

Nitra, doc. Ing. Karol Kočík, CSc., Klub chovateľov valašských oviec) 

12.45 – 13.30 obedňajšia prestávka (jahňací guláš)

13.30 – 15.30 3. Blok prednášok - Kvalita produktov (mlieko, mäso, fyziologické aspekty produkcie) 

o Kvalita ovčieho mlieka a mliečnych výrobkov a možnosti jej zlepšenia 

(Ing. Karol Herian, CSc., VÚM Žilina; prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc., PrF UK 

Bratislava)

o Kvalita jatočných jahniat a mäsa ľahkých a ťažkých jahniat pri rôznych 

systémoch chovu (doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. a kol., NPPC-VÚŽV Nitra 

a SPU v Nitre) 

o Reakcia bahníc chovaných v SR na strojové dojenie 

(prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. a kol., NPPC-VÚŽV Nitra a SPU v Nitre)

o Optimalizácia odchovu jahniat dojných plemien oviec 

(Ing. Dušan Apolen a kol., NPPC-VÚŽV Nitra)

15.30 – 15.45  občerstvenie (káva, koláč, minerálka)

15.45 – 17.00  4. blok prednášok (Ako to robíme my – skúsenosti úspešných chovateľov oviec) 

o Polointenzívny systém chovu dojných oviec s celoročnou produkciou mlieka 

v chove RD Hron Slovenská Ľupča ( Ing. Igor Nemčok, predseda RD)

o Chov mliekových a mäsových plemien vo fi rme Keľo a synovia, s.r.o., Veľké 

Teriakovce (MVDr. Patrik Keľo, zootechnik spoločnosti)

o Chov čistokrvných oviec plemena zošľachtená valaška a realizácia ovčích 

produktov z chovu PD Liptovské Revúce (Ing. Anna Kováčiková, predsedkyňa PD)

17.30 – 22.00  Recepcia s ochutnávkou ovčích špecialít (pečené jahňacie mäso, bryndzové 

halušky, ovčie syry) a vína

27. 6. 2014 (piatok)

9.00 – 10.00 

• Ukážka dojných a nedojných plemien oviec chovaných na Slovensku s odborným 

výkladom

o Prezentácia výsledkov šľachtenia slovenskej dojnej ovce z ÚH Trenčianska 

Teplá

o  Ukážka mäsových oviec plemena ile de France z chovu VPP, a.s. Žirany

10.00 – 10.15 občerstvenie (káva, minerálka)

10.15 – 12.00 

• Prezentácia sonografi ckého zisťovania:

o gravidity oviec a určovania počtu plodov s odborným výkladom 

(Ing. Dušan Apolen a kol. – NPPC – VÚŽV Nitra)

o posudzovania hrúbky podkožného tuku a MLLT skupina mäsových jahniat 

z VPP, a.s. Žirany s odborným výkladom 

(Ing. P. Polák, PhD. a kol. – NPPC – VÚŽV Nitra)

o posudzovanie veľkosti cisterien bahníc v laktácii 

(doc. RNDr. M. Margetín,PhD. a kol., Ing. M. Milerski, PhD. a kol.). 

• Ukážka strojového dojenia oviec na malej rotačnej dojárni a na malej konvovej 

dojárni od fi rmy MILKOVIS resp. EKOpuls Veľké Dvorníky (Ing. J. Ondruch a kol.). 

K dojárni budú pripojené mliekomery s možnosťou sledovania intenzity toku 

mlieka s odborným výkladom (prof. Ing. V. Tančin, DrSc. a kol.). 

12.00  Ukončenie ovčiarskej konferencie s obedom (na báze domácich ovčiarskych špecialít)

Vás pozývajú na konferenciu
na tému

AKTUÁLNE OTÁZKY OVČIARSTVA NA SLOVENSKU

Nitra,  26. – 27. júna 2014
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Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku 

Činnosť Zväzu chovateľov oviec a kôz 
by sme mohli rozdeliť na dve veľké skupi-
ny. Prvou sú šľachtiteľské a plemenárske 
činnosti a druhou skupinou sú iné činnosti 
ZCHOK, ktoré súvisia s chovom oviec a kôz 
na Slovensku.

Plemenárska a šľachtiteľská činnosť 
úzko súvisí s poverením ZCHOK pre vede-
nie plemenných kníh oviec a kôz. ZCHOK 
je oprávnený príjemca dotácie za účelom 
poskytnutia dotovanej služby - založenie 
a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 
evidencie. Vďaka tejto štátnej pomoci, 
môže ZCHOK viesť plemenné knihy oviec 
a kôz. Činnosť v oblasti vedenia plemen-
ných kníh je však dlhodobo finančne pod-
dimenzovaná, a tak dotácia na poskytnu-
tie tejto služby pre chovateľov, nestačí na 
pokrytie nákladov súvisiacich s výkonom 
šľachtenia a plemenitby. Takže dochádza 
k tomu, že chovateľ, ktorý zabezpečuje 
rozvoj plemenného materiálu na Sloven-
sku, je v konečnom dôsledku znevýhod-

nený voči chovateľom, ktorí sú koneč-
nými užívateľmi plemenného materiálu. 
Chcel by som aj touto cestou vyzdvihnúť 
chovateľov, ktorí sa venujú produkcii ple-
menných zvierat a napriek zvýšeným po-
žiadavkám pomáhajú rozvoju ovčiarstva 
na Slovensku. Ako príklad prospechu zo 
šľachtenia oviec by som uviedol príklad 
Francúzska. V šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia si tamojší chovatelia stanovili 
stratégiu šľachtenia, ktorej cieľom bolo 
vyšľachtiť špecializované mliekové pleme-
no oviec. Výsledkom bolo plemeno lacau-
ne. To dnes prináša chovateľom vo Fran-
cúzsku výrazný ekonomický efekt priamo 
svojou produkciou ale aj nemalý finančný 
prospech z predaja plemenného materiálu 
do celého sveta.

Zväz chovateľov oviec a kôz na Sloven-
sku- družstvo sa po devätnástich rokoch 
od svojho založenia zaradil medzi moder-
né chovateľské organizácie. Prvoradou 
úlohou Zväzu je vedenie plemenných kníh 
oviec a kôz. Veľmi dôležitou úlohou Zväzu, 
najmä v súvislosti s vývojom slovenského 
poľnohospodárstva v posledných dvoch 

Úlohy a ciele ZCHOK 
na Slovensku

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo bol založený 26.4.1995. Už 
od jeho založenia bola jeho prvoradá úloha starostlivosť o šľachtenie a plemenitbu 
dvoch druhov hospodárskych zvierat- oviec a kôz. Je jedinou uznanou chovateľskou 
organizáciou poverenou vedením plemenných kníh oviec a kôz.
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desaťročiach, je riadenie procesu šľachtenia 
oviec a kôz na Slovensku. Ak si uvedomíme 
ako radikálne sa zmenila požiadavka trhu na 
produkty z chovu oviec a kôz, tak bolo skutoč-
ne veľmi ťažké zvládnuť prechod na odlišnú 
plemennú skladbu, aká bol dlhé desaťročia na 
Slovensku budovaná. Zväz si svojou činnosťou, 
prostredníctvom svojich zamestnancov napĺňa 
úlohu, ktorá mu prináleží zo zákona. Je to sú-
bor šľachtiteľských a plemenárskych činností, 
ktoré by mali všetky smerovať ku tomu, aby 
chovatelia dokázali ponúknuť vďaka kvalitné-
mu plemennému zvieraťu spotrebiteľovi kvalit-
ný produkt v dostatočnom množstve. 

Pre chov oviec vedieme v súčasnosti 20 ple-
menných kníh a to pre plemená askánske me-
rino, berrichone du cher, bergschaf, bleu du 
maine, cigája, charollais, ile de france, lacau-
ne, merino, nemecká čiernohlavá ovca, oxford 
down, ouessantská ovca, romanovská ovca, 
romney marsh, suffolk, texel, valaška (pôvod-
ná valaška), východofrízska ovca, vresová ovca 
a zošľachtená valaška.

Pre chov kôz vedieme 5 plemenné knihy a to 
pre plemená biela koza krátkosrstá, hnedá ko-
za krátkosrstá, búrska koza, anglonúbijská ko-
za a durínska koza.

Registrácia nových chovov do plemennej 
knihy sa vykonáva na základe rozhodnutia 
Šľachtiteľskej rady pri ZCHOK. V roku 2013 bo-
lo zaregistrovaných 9 nových chovov oviec a 5 
nových chovov kôz.

Každá plemenná kniha má dva oddiely, 
hlavný oddiel A(plemenná kniha – ďalej PK), 
v ktorom sú evidované čistokrvné plemenné 
ovce a kozy a príloha PK (oddiel B-Plemen-
ný register –ďalej PR), v ktorom sú evidované 
krížence. Vedenie plemenných kníh sa riadi 
štatútom Plemenných kníh, schváleným pred-
stavenstvom ZCHOK.

Do plemennej knihy možno zapísať zviera-

tá, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v štatúte 
Plemenných kníh a chovateľ pošle na ZCHOK 
vyplnenú prihlášku do Plemennej knihy (PK). 
Týmto sa zaväzuje dodržiavať podmienky uve-
dené v štatúte PK. Po poslaní prihlášky do PK je 
chov zaevidovaný pod vlastným registračným 
číslom. 

Dlhodobým trendom je nárast počtu chova-
ných plemien, ktoré sa na Slovenku chovajú. 
Rastie predovšetkým zastúpenie plemien, nie-
kedy až exotických, ktoré chovateľom nepri-
nášajú výrazný ekonomický efekt. Sú to rôzne 
plemená oviec a kôz, ktoré si ich majitelia vy-
hliadli najmä kvôli ich exteriérovým vlastnos-
tiam. Ich chovom si napĺňajú svoje sny o poľ-
nohospodárstve a venujú tejto záľube všetok 
svoj voľný čas a peniaze. 

Ďalším dlhodobým faktom je chov oviec 
a kôz aj v menších počtoch. Vďaka tomu, že si 
mnohí kupujúci zadovážia ovečky najmä ako 
živé kosačky, sú čoraz častejšie viditeľné stáda 
ovečiek do 10-15 zvierat, chované v záhradách 
a sadoch.

Za posledné roky sme v chove oviec na Slo-
vensku zaznamenali aj znepokojujúce fakty. 
Napriek pomerne stabilnej situácie v počte 
bahníc, výrazne klesá produkcia plemenných 
baranov na Slovensku. Kým v roku 2007 bolo 
na Slovensku zaradených do plemenitby 1712 
plemenných baranov, v roku 2013 to bolo len 
1166 plemenných baranov. U capov je situácia 
už dlhodobo alarmujúca. V roku 2012 bolo do 
plemenitby zaradených 18 capov a v roku 2013 
už len 15!!! Pritom kôz je na Slovensku podľa 
údajov z centrálnej evidencie takmer 14 tisíc. 
Pokles je spôsobený aj celosvetovou ekonomic-
kou krízou, ktorá mala vplyv aj na trh s plemen-
nými zvieratami. Pokles odbytu, kúpyschop-
nosť chovateľov znížila záujem producentov 
o produkciu hlavne plemenných baranov. Ne-
malou mierou sa na poklese domácej produkcie 
plemenných baranov podpísal aj import zo za-
hraničia, hlavne z Českej republiky. Producenti 
z Českej republiky využívajú domácu štátnu 
podporu na produkciu a držbu plemenníkov, 
takže na trhu ponúkajú barany za nižšie ceny, 
ako môžu ponúknuť naši domáci producenti. 
Toto vytvára nevýhodné trhové podmienky pre 
slovenských producentov.

Ďalším vážnym problémom je výrazný po-
kles stavov bahníc našich národných plemien 
oviec. Súčasťou poľnohospodárskej politiky 
každého štátu je ochrana genofondu ohroze-
ných živočíšnych a rastlinných druhov. V prí-
pade chovu oviec sa ku kritickej hranici 10 000 
ks čistokrvných samíc približujú naše národné 
plemená cigája a zošľachtená valaška. Príči-
nou je ekonomický tlak na intenzifikáciu chovu 
oviec, znižovanie mzdových nákladov, pokles 
zamestnanosti. Tradičný chov našich národ-
ných plemien a jeho vplyv na zamestnanosť je 
preto určite opodstatnený.

Podmienkou udržania a zvyšovania genetic-
kého potenciálu našich plemien je cieľavedomá 
šľachtiteľská práce, ktorá je náročná hlavne na 
vyšší počet kvalifikovaných pracovníkov. V po-
slednom období chovatelia strácajú záujem 
o chov čistokrvných plemenných oviec našich 
národných plemien, keďže ich chov je menej 
ekonomicky výnosný, ako špecializovaných 
plemien. Čísla sú alarmujúce. Je potrebné si 

Prehľad o vývoji stavov čistokrvných oviec plemien cigája a zošľachtená valaška zapísaných v ple-
menných knihách ako žijúce (k 31.12. sledovaného roku).

cigája zošľachtená valaška

rok bahnice
 stavy v %

porovnané z r. 2003
bahnice

stavy v %

porovnané z r. 2003

2003 13130 100 24237 100

2004 12728 96,9 24786 102,3

2005 12589 95,9 23254 95,9

2006 12234 93,2 21439 88,5

2007 12491 95,1 20309 83,8

2008 12381 94,3 18361 75,8

2009 11400 86,8 16453 67,9

2010 11440 87,1 15896 65,6

2011 10602 80,7 13578 56,0

2012 10450 79,6 12135 50,0

2013  9471 72,1 11159 46,0
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uvedomiť, že udržanie genetických zdrojov na-
šich národných plemien je do budúcnosti pred-
pokladom väčšej kreativity slovenského chovu 
oviec pre nové šľachtiteľské programy.

Šľachtiteľská činnosť Zväzu spočíva najmä 
vo výbere potenciálnych matiek plemenných 
zvierat na začiatku kalendárneho roka, kedy 
sa rodia jahňatá. Dnes už takmer počas celého 
roka prebiehajú bonitácie na chovoch. Šľachti-
telia Zväzu hodnotia mladé plemenné zvieratá 
pre zápis do Plemennej knihy. Nemenej dôle-
žitou činnosťou súvisiacou so šľachtením je 
aj príprava pripárovacích plánov na chovoch. 
Ich príprava prebieha dnes počas celého roka, 
pretože nastupujúcim trendom v chove oviec 
je asezónne pripúšťanie. Je to najmä vďaka 
zaujímavej cene ovčieho mlieka mimo tradičnej 
sezóny jeho produkcie. 

Celý chov oviec a kôz, jeho efektivita a ren-
tabilita je však postavená na spotrebiteľovi 
produktov oviec a kôz. Slovenský spotrebiteľ 
dôveruje tradičným výrobkom vyprodukova-
ným slovenskými chovateľmi. Chovatelia zdru-
žení vo Zväze chovateľov oviec a kôz si už pred 
rokmi uvedomili, že šľachtenie a plemenitba je 
neoddeliteľnou súčasťou a zárukou zdravých 
a bezpečných produktov. Preto sa činnosti Zvä-
zu zamerali aj na množstvo pridružených akti-
vít, nie len na aktivity, ktoré Zväzu vyplývajú zo 
zákona. 

Tento rok sme v spolupráci so Štátnou vete-
rinárnou a potravinovou správou zorganizovali 
už desiaty ročník školení správnej výrobnej 
praxe pre spracovanie ovčieho mlieka a výrobu 
jednotlivých tradičných produktov. Vďaka tým-
to školeniam, je dnes už samozrejmosťou, že 
chovatelia oviec a kôz môžu ponúkať svoje vý-
robky priamo spotrebiteľom vo svojich predaj-
niach. Niečo také bolo pred ôsmymi rokmi pre 
našich chovateľov doslova nepredstaviteľné. 

Našim heslo je- „NÁJDI SI SVOJHO BAČU“. 
Každému záujemcovi o kvalitné výrobky odpo-
rúčame, aby si našiel svojho dodávateľa mlieč-
nych výrobkov ale aj mäsa.

Na Zväze si plne uvedomujeme, že každé 
podujatie, kde sa propaguje chov oviec a kôz, 
každá veta, kde sa spomenie chov oviec a kôz 
a ich produkty, pomôže chovu a chovateľom pri 
predaji produktov. Všetky tieto malé krôčiky 
by mali byť zúročené vyšším záujmom o pro-
dukty z chovu oviec a kôz. Aj za týmto účelom 
sme pripravili pre chovateľov oviec a kôz sys-
tém certifikácie Zlatá ovca/ Zlatá koza. Účelom 
certifikácie je odlíšiť poctivých spracovateľov 
od falšovateľov. Práve tí spracovatelia, ktorí 
vyrábajú výrobky len z ovčieho/kozieho mlieka 
a mäsa, by mali byť zvýhodnení oproti ostat-
ným, ktorí sa „vezú“ na vlne záujmu o ovčie/
kozie produkty. Poctivý výrobcovia by mali 
dostávať od spotrebiteľov vyššiu cenu ako iní 
výrobcovia za falšované výrobky. Spotrebiteľ 
však musí mať zaručenú informáciu o zložení 
a obsahu výrobku, pričom za kvalitný výrobok 
bude ochotný zaplatiť aj vyššiu sumu. Túto in-
formáciu mu poskytne viditeľný znak Zlatej 
ovce/kozy na výrobku a predajni. Len výrobok 

označený Zlatou ovcou/kozou by mal spotre-
biteľ považovať za výrobok vyrobený na 100% 
z ovčieho alebo kozieho produktu. Celý systém 
už funguje, prví chovatelia už budú môcť svo-
je výrobky označiť logom Zlatej ovce/kozy. Je 
orientovaný na všetky výrobky, nie len na tie 
ekonomicky najzaujímavejšie a spotrebiteľsky 
atraktívne.

Zväz organizuje praktické školenia pre záu-
jemcov o spracovanie mlieka, vlny ale aj mäsa. 
Zastrešujeme Medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska v strihaní oviec, ktoré sa tento rok opäť 
budú konať v Liptovskej Lúžnej. Sme organizá-
torom Nákupných trhov na plemenné barany aj 
capy. Na Farme Kamenica každoročne pripra-
vujeme mimoriadne zaujímavú Regionálnu vý-
stavu oviec a kôz. Na tejto farme pripravujeme 
aj tento rok Regionálnu súťaž v strihaní oviec. 

Najväčšími podujatiami počas roka zamera-
nými na propagáciu chovu oviec a kôz sú Ove-
nálie a záver ovčiarskej sezóny Demeter. 

Ovenálie-podujatie je pod záštitou Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR,Štátne veterinárnej a potravinovej správy 
a Žilinského samosprávneho kraja. Spoluor-
ganizátorom je obec Východná. Ovenálie sa 
konajú v prekrásnom prostredí amfiteátra vo 
Východnej. Počas dňa vystpujú folklórne súbo-
ry z Východnej a okolia. Všetci návštevníci ma-
jú možnosť vidieť ukážky výroby syra, výroby 
bryndze, ukážky pasenia oviec so psom, ukážky 
strihania oviec a spracovania vlny. Nechýba ani 
súťaž o najlepší ovčí a kozí syr a Majstra syrá-
ra. Uskutočňuje sa aj divácky veľmi atraktívna 
súťaž Majstrovstiev Slovenska v ťahaní syro-
vej nite. Pre záujemcov o remeselné výrobky 
súvisiace s chovom oviec a kôz sú k dispozícii 
predajcovia takýchto produktov. Ovčiarsky 
gazdovský dvor ponúka návštevníkom výrobky 
z ovčieho mlieka a ich ochutnávku. 

Podrobnosti ku jednotlivým podujatiam 
a činnosti Zväzu nájdete na www.zchok.sk.



Chov oviec a kôz 2/20146

Stabilná situácia
Aktuálna situácia počtu oviec 

na Slovensku za posledných 10 ro-
kov, ktorú znázorňuje graf číslo 1, 
zaznamenáva pozitívny vývoj a to aj 
napriek miernemu poklesu v posled-
nom roku. K 31.12.2013 bolo 389 400 
ks oviec, čím medziročný vývoj kle-
sol o 2,4 %. Počty bahníc poklesli 
o 0,6 %, stav k 31.12.2013 predsta-
vuje 265 400 ks bahníc. Počet doj-
ných bahníc bol v roku 2013 vyšší ako 
v predchádzajúcom roku, ich prie-
merný počet predstavoval 141 400 
ks, čo predstavuje nárast o 1,8 %. 
Z pohľadu na dlhšie obdobie môže-
me konštatovať, že mierne negatívny 
vývoj v poslednom roku neznamená 
výrazný výkyv a môžeme tak situáciu 
vývoja chovu oviec v posledných ro-
koch hodnotiť ako stabilnú. 

Jatočné ovce a ovčie mäso
Mierne pozitívny vývoj zazname-

návame v predaji jatočných oviec 
a jatočného mäsa. V roku 2013 sa 
v Slovenskej republike z podnikov 
zapísaných v Registri fariem predalo 
celkovo 2 771 ton živej hmotnosti 
jatočných oviec (vrátane jahniat), 
to je o 20 ton viac ako v roku 2012. 
Samotný predaj jatočných jahniat 
v roku 2013 bol 1 798 ton živej hmot-
nosti, čo predstavuje nárast o 30 ton 
oproti roku 2012. V roku 2013 tak 
môžeme hovoriť o náraste predaja 
jatočných oviec spolu o 0,7 % a sa-
motný predaj jatočných jahniat stú-
pol o 1,7 %. Vývoj predaja jatočných 
jahniat sa tak uberá pozitívnym sme-
rom, po miernej stagnácií v rokoch 
2007 až 2010, zaznamenávame ná-
rast už tretí rok po sebe (Graf č. 2).

Priemerná hmotnosť jatočných 
jahniat v roku 2013 predstavovala 
13,14 kg na kus v živej hmotnos-
ti. Priemerná jatočná hmotnosť sa 
počas roka mení, na čo má výrazný 

vplyv aj predaj jahniat v období pred 
veľkou nocou, ktoré tvoria spravidla 
najväčšiu časť predaných jatočných 
jahniat v roku. Ostatné jatočné ov-
ce dosahovali priemernú jatočnú 
hmotnosť 39,41 kg na kus v živej 
hmotnosti. V roku 2013 sa tak pre-
dalo 136 821 kusov jatočných jah-
niat a 24 680 kusov ostatných jatoč-
ných oviec, čo predstavuje celkom 
161 501 kusov. Zaznamenávame tak 
totožný pozitívny vývoj predaja ja-
točných oviec v kusoch, ako v prípa-
de predaja jatočných oviec v tonách, 
ktorý znázorňuje graf číslo 2. 

Hrubá domáca produkcia v roku 
2013 predstavovala 1 257 ton ov-
čieho mäsa, oproti roku 2012 tak 
vzrástla o 0,4 %. Zvýšila sa aj cel-
ková ponuka, ku ktorej je započíta-

Aktuálna situácia v chove oviec na Slovensku 
Chov oviec má na Slovensku bohatú tradíciu a históriu, patrí me-

dzi najstaršie odvetvie živočíšnej výroby nášho územia. Jeho tradíciu 
predurčujú aj prírodné podmienky predovšetkým horských a podhor-
ských oblastiach Slovenska, chov je však možné rozvíjať aj v nížinných 
oblastiach. Slovensko ako krajina s vyše 800 000 hektármi trvalých 
trávnych porastov je rajom pre chov oviec a ponúka obrovské možnosti 
pre jeho realizáciu. Vývoj chovu oviec na Slovensku prešiel z historic-
kého hľadiska výraznými zmenami a rapídnym poklesom stavov. Aktu-
álna situácia sa však uberá pozitívnym smerom, za čím stojí rozhodne 
aj fakt, že toto odvetvie živočíšnej výroby je jedným z najaktívnejších. 
Tvrda práca a usilovná propagácia, za ktorou stojí mnoho úsilia po-
maly ukazuje svoje výsledky. Dúfame preto, že sa situácia bude dlho-
dobo zlepšovať. 

Tabuľka č. 1: Bilancia ovčieho mäsa v tonách jatočnej hmotnosti

Bilancia ovčieho mäsa v tonách jatočnej hmotnosti

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hrubá domáca produkcia 1178 1208 1345 1188 1252 1257

Dovoz 49 19 22 67 83 83

- v tom z EÚ 28 8 9 54 66 68

Celková ponuka 1226 1227 1368 1255 1335 1340

Vývoz 788 502 661 784 768 791

- v tom do EÚ 787 502 661 784 768 791

Spotreba mäsa 437 725 706 471 567 546

Ostatné úbytky 1 0 0 0 0 2

Celkové použitie 1226 1227 1368 1255 1335 1340

Zdroj: ŠÚ SR
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ný dovoz v množstve 83 ton za rok 
2013. Z celkovej ponuky sa vyviezlo 
až 791 ton jatočného mäsa, spotre-
ba mäsa tak predstavovala 546 ton. 
Celkové použitie v roku 2013 bolo 1 
340 ton, čo je o 5 ton viac, oproti 
minulému roku. Prehľad porovnania 
posledných rokov znázorňuje tabuľ-
ka č. 1. 

V slovenských bitúnkoch sa v ro-
ku 2013 zabilo 70 957 ks jatočných 
oviec spolu, z toho 64 110 ks jahniat 
a 6 847 ostatných oviec. Celková 
jatočná hmotnosť zabitých zvierat 
predstavovala 499,9 ton. V porov-
naní s rokom 2012 sa na bitúnkoch 
zabilo až o 11,8 % jatočných oviec 
menej a celková jatočná hmotnosť 
bola nižšia o 10,9 %. Vývoj je zazna-
menaný v grafe číslo 3 a 4. Vzhľa-
dom na pokles zabitia jatočných 
oviec na bitúnkoch pri náraste pro-
dukcie jatočných oviec, vzniká pred-
poklad pozitívneho vývoja v oblasti 
predaja „z dvora“. 

Ovčie mlieko
Za posledných 10 rokov vývoja 

produkcie mlieka v spravodajských 
jednotkách v Registri fariem stúpol 
na najvyššiu úroveň (Graf č. 5). Cel-
ková produkcia mlieka v roku 2013 
bola 10 102 tis. kg mlieka. Oproti ro-
ku 2012 bola produkcia vyššia o 179 
ton, čo predstavuje nárast o 1,8 %. 
Pozitívny vývoj zaznamenávame 
aj v predaji ovčieho mlieka, stúpol 

o 4,6 %. V roku 2013 predaj ovčieho 
mlieka v spravodajských jednotkách 
v Registri fariem dosiahol úroveň 
9 721 tis. kg. Z toho bol predaj do 
vlastných prevádzok 3017,8 ton 
mlieka (29,9 % celkovej produkcie). 
Odhad samozásobenia pre rok 2013 
bol 1000 ton mlieka. Spolu s pro-
dukciou v podnikoch zapísaných 
v Registri fariem tak celková pro-
dukcia ovčieho mlieka v roku 2013 
dosiahla hodnoty 11 102 ton.

Ovčia vlna
Vývoj produkcie ovčej vlny má 

dlhodobo negatívny charakter. Me-
dzi hlavné dôvody patrí aj plemen-
né zastúpenie oviec na Slovensku. 
Prevažne mliekové ovce ktoré u nás 
chováme majú hrubú vlnu, ktorá sa 
väčšinou využíva v stavebnom prie-
mysle ako izolačný materiál.

Produkcia ovčej vlny v pote vy-
kázaná v spravodajských jednotkách 
v roku 2013 bola 480 ton. V porov-
naní s rokom 2012 došlo k poklesu 
o 5 ton, t. j. o 1 %. Dlhodobo ne-
gatívny vývoj produkcie ovčej vlny 
v pote znázorňuje aj graf číslo 6. 

Ekonomika chovu oviec 
Ekonomiku chovu oviec najviac 

ovplyvňujú navzájom prepojené 
faktor y, ktoré pri posudzovaní 
efektívnosti chovu musia byť dob-
re známe: množstvo a kvalita pro-
dukcie, úroveň nákladov a úroveň 
príjmov. Úspešnosť chovu je tak 

priamo závislá na vzťahu medzi 
vstupmi a výstupmi. Zvyšovaním 
produkcie tak rastú celkové nákla-
dy na výrobu ale aj celkové príjmy. 
Hľadanie správneho pomeru je 
preto v chove nevyhnutnou cestou 
k cieľu. 

Na tieto ukazovatele má vplyv aj 
celé spektrum faktorov, t.j. od pôd-
nych a klimatických podmienok 
v jednotlivých oblastiach, chova-
teľskej úrovne, vyspelosti a pro-
fesionálnej úrovne pracovníkov 
vrátane manažmentu. Ekonomika 
značne závisí od kvality stáda a od 
jestvujúcej cenovej úrovne vstupov 
a výstupov v chove oviec. Pre zlep-
šenie ekonomiky je nevyhnutné 
optimálne využitie produkčného 

potenciálu zvierat cieľavedomou 
šľachtiteľskou prácou a eliminova-
ním neopodstatnených nákladov. 

Ceny platené výrobcom v poľ-
nohospodárstve

Na začiatku sme prezentova-
li informácie o pozitívnom vývoji 
v produkcii ovčieho mäsa a mlieka. 
Je dôležité zdôrazniť, že za zvyšo-
vaním odbytu ovčích výrobkov stojí 
množstvo úsilia.

Veľmi dôležitým ukazovateľom 
ekonomickej efektívnosti chovu 
oviec nie je len množstvo produkcie 
ale aj ceny platené výrobcom v poľ-
nohospodárstve, ktoré značne vplý-
vajú na výsledný efekt produkcie. 

Priemerná cena jatočných jah-
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niat triedy A dosiahla v roku 2013 
hodnotu 2,32 € za kg živej hmot-
nosti bez DPH, došlo tak k zníženiu 
priemernej ceny o 0,15 € oproti ro-
ku 2012. Cena ostatných jatočných 
oviec triedy B dosiahla priemernú 
hodnotu 0,61 € za kg živej hmot-
nosti bez DPH. Cena ostatných ja-
točných oviec tak vzrástla o 0,01 € 
oproti roku 2012. 

Ovčie mlieko počas celého roka 
2013 dosahovalo vyššiu priemernú 
cenu ako v porovnateľných me-
siacoch roku 2012, cena sa pohy-
bovala od 0,93 € bez DPH za liter 
v mesiacoch s najvyššou produk-
ciou mlieka až po 1,22 € bez DPH za 
liter na konci roka. Priemerná cena 
v roku 2013 vzhľadom na množstvo 
predaja mlieka v jednotlivých me-
siacoch dosiahla hodnotu 0,94 € 
bez DPH. Priemerná cena v roku 
2013 bola najvyššou cenou za po-
sledných 10 rokov. 

Priemerná cena za kg ovčej vlny 
v pote bez DPH bola v roku 2013 na 
úrovni 0,55 € bez DPH. Oproti roku 
2012 došlo k zníženiu o 0,13 €.

Vývoj priemerných cien za po-
sledných 10 rokov zobrazuje graf 
číslo 7.

Príjmy podniku
Predaj je primárnym príjmom 

podniku, v dojných stádach oviec 
pripadá najväčší podiel príjmov 
z mlieka (50 - 60 %), zvyšok tvoria 

realizované jahňatá (20 %), ple-
menné zvieratá (10 – 30 %) a tržby 
z vlny (1 – 3 %), ktoré sú však za-
nedbateľné a nepokrývajú často 
ani náklady na strihanie. V chove 
mäsových oviec pochádza väčšina 
tržieb z predaných jahniat. Chov 
oviec je finančne náročná záležitosť 
a ceny často nie sú dostatočným 
príjmom na pokrytie všetkých ná-
kladov. Preto je potrebné sledovať 
a využívať možnosti podpôr, ktoré 
patria medzi dôležité príjmy značne 
vplývajúce na výsledok ekonomiky 
chovu. Medzi najdôležitejšie pod-
pory patria najmä platby na veľké 
dobytčie jednotky (VDJ) a platby 
poskytované na pôdu (Jednotná 
platba na plochu - SAPS a platba na 

znevýhodnené oblasti – LFA, posky-
tovaná cez program rozvoja vidieka 
(ďalej len „PRV“). Množstvo financií 
sa k chovateľom dostane v podobe 
štátnej pomoci prostredníctvom 
zväzu. Touto formou sa stáva viace-
ro činností pre členov bezplatných 
alebo finančne menej nákladnými 
(kontrola úžitkovosti, odhad ple-
mennej hodnoty, založenie a vede-
nie plemennej knihy... ). 

Podpory chovateľom oviec
Slovensko po vstupe do Eu-

rópskej únie prešlo zásadnými 
zmenami aj v podpornej politike. 
Prispôsobili sme sa pravidlám, 
ktoré platia pre všetky členské štá-
ty. Chovatelia oviec sú po vstupe 

výrazne podporovaní najmä jed-
notnou platbou na plochu – SAPS 
(Single Area Payment Scheme), 
platbou na veľkú dobytčiu jednotku 
a platbou na znevýhodnené oblasti 
– LFA (Less Favoured Areas), získa-
vanou cez PRV. PRV okrem typic-
kých oblastí pre chov oviec – LFA, 
ponúka aj ďalšie možnosti pomoci, 
ako napríklad podpora na zachova-
nie a udržanie niektorých ohroze-
ných plemien (Ovce – pôvodná va-
laška, askánske merino), opatrenia 
na zakladanie skupín a organizácií 
výrobcov a ďalšie. Vývoj sadzieb 
SAPS a platieb za veľkú dobytčiu 
jednotku za obdobie od vstupu do 
EÚ znázorňuje tabuľka číslo 2. 

Pred vyplácaním platieb za VDJ 
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sa v roku 2005 vyplácala platba na 
chov oviec a kôz vo výške 600 Sk/
ks. Táto platba sa vyplácala aj v ro-
ku 2006, vo výške 560 Sk/ks.

Vyplatené podpory v súvislosti 
na počet oviec, pre ktoré boli uplat-
nené platby na chov oviec a kôz 
a platba na VDJ sú zaznamenané 
v tabuľke číslo 3. Pokles zazname-
naný v rokoch 2012 a 2013 je zaprí-
činený moduláciou. 

Sadzby podpôr za životné pod-
mienky zvierat (podopatrenia ovce) 
a agroenviromentálne opatrenia 
(podopatrenie chov a udržanie 
ohrozených druhov zvierat – ovce: 
pôvodná valaška, kozy: biela krát-
kosrstá koza) spadajúce pod pria-
me podpory z PRV za roky 2008 až 
2013 znázorňuje tabuľka č. 4. 

Vyplácanie podpôr na životné 
podmienky zvierat znázorňuje ta-
buľka číslo 5.

Vyplácanie podpôr za agroen-
viromentálne opatrenia (podopat-
renie chov a udržanie ohrozených 
druhov zvierat, ovce: pôvodná va-
laška, kozy: biela krátkosrstá koza) 
znázorňuje tabuľka číslo 6.

Najbližšie obdobie 
Budúcnosť chovu oviec je znač-

ne ovplyvnená aj plánovanými 
podporami. Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Slo-
venskej republiky (ďalej len „MPRV 
SR“) aktuálne pracuje na príprave 

viacerých dôležitých materiálov. 
Návrh programu rozvoja vidieka 
2014 - 2020 je v schvaľovacom pro-
cese v Európskej komisii a k dispo-
zícii na stránkach MPRV SR. 

Orientačné sadzby navrhova-
ných priamych platieb v roku 2014 
sú vo výške 205 €/ha pre jednotnú 
platbu na plochu a 63 €/VDJ pre 
platby na veľkú dobytčiu jednotku. 

Pre podrobné aktuálne informá-

cie je potrebné sledovať novinky na 
stránkach MPRV SR – www.mpsr.sk 
a na stránkach Poľnohospodárskej 
platobnej agentúry (PPA)– www.
apa.sk 

Na záver je nevyhnutné zhodnotiť 
fakt, že Slovensko má veľký poten-
ciál pre rozvoj chovu oviec. Okrem 
prínosu vysokokvalitných produktov 

dokáže zabezpečiť prácu aj v soci-
álne slabších oblastiach Slovenska. 
Zodpovednou prácou, zlepšovaním 
odbornosti, vytrvalosťou a dobrým 
plánovaním ekonomiky sa môže 
chov oviec vyvíjať pozitívnym sme-
rom. Je preto podstatné udržať aj 
naďalej dobré meno a dlhoročnú tra-
díciu ovčiarstva na Slovensku. 

Tabuľka č. 2: Sadzby platieb od vstupu do EÚ

Sadzby platieb od vstupu do EÚ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jednotná platba  na plochu 
- SAPS

1768,65 
(SK/ha)

2099,70 
(SK/ha)

2459,93 
(SK/ha)

2553,19 
(SK/ha)

2928,06 
(SK/ha)

121,60
(€/ha)

142,40
(€/ha)

155,36
(€/ha)

173,95
(€/ha)

188,54
(€/ha)

Platba na VDJ - - -
4300 

(SK/VDJ)
4219 

(SK/VDJ)
148

(€/VDJ)
143

(€/VDJ)
109,50 
(€/VDJ)

35,80 
(€/VDJ)

30 
(€/VDJ)

Platba na chov oviec a kôz -
600

(SK/ks)
560

(SK/ks)
- - - - - - -

Zdroj: PPA

Tabuľka č. 3: Vyplatené finančné prostriedky na chov oviec a kôz (2005 a 2006) a platba na VDJ (2007 – 2013)

Rok Počet oviec v ks Vyplatená suma v € Priemerná suma na 1 ks

2013 305 335 124 993,31* 0,41*

2012 331 772 206 749,68* 0,62*

2011 333 335 3 804 867,02 11,41

2010 319 781 4 168 189,63 13,03

2009 303 751 4 067 343,88 13,39

2008 289 466 3 928 236,86 13,57

2007 263 582 3 414 469,34 12,95

2006 247 604 3 708 927,11 14,98

2005 242 133 4 799 961,36 19,82
Zdroj: PPA, * modulácia

Tabuľka č. 4: Sadzby priamych podpôr z PRV za roky 2008 - 2013

Sadzby priamych podpôr z PRV za roky 2008 až 2013

2008

(€/DJ)

2009

(€/DJ)

2010

(€/DJ)

2011

(€/DJ)

2012

(€/DJ)

2013

(€/DJ)

Životné podmienky zvierat – 
podopatrenie ovce

80,06 80,06 80,06 80,06 80,06 80,06

Agroenvironmentálne opatre-
nie – podopatrenie chov a udr-
žanie ohrozených druhov zvie-
rat (ovce – valaška pôvodná, 
kozy – biela krátkosrstá koza)

200 200 200 200 200 200

Zdroj: PPA

Tabuľka č. 5: Vyplatené finančné prostriedky na platby za životné pod-
mienky zvierat

Rok Počet Vyplatená suma v €

2012 49,548,00 583 375,97

2011 49 510,22 590 641,30

2010 50 203,56 592 661,69

2009 38 919,11 439 672,58

2008 34 643,56 384 891,1 7
Zdroj: PPA

Tabuľka č. 5: Vyplatené finančné prostriedky za agroenviromentálne 
opatrenia v chove oviec a kôz

Rok Počet Vyplatená suma v €

2012 340,00 10 158,00

2011 364,89 10 807,22

2010 322,67 9 660,01

2009 324,00 9 570,75

2008 0,00 0,00
Zdroj: PPA
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Úvod
Živočíšne genetické zdroje sú súčasťou kultúr-

neho dedičstva každej krajiny, každého národa. 
Ľudia v minulosti chovali a šľachtili zvieratá s cie-
ľom čo najefektívnejšie využiť ich potenciál v rôz-
nych oblastiach života od práce na poli po pro-
dukciu potravín a vlny. Zvieratá sa tak prispôsobili 
podmienkam, v ktorých boli chované. Preto exis-
tuje široká škála plemien a rázov hospodárskych 
zvierat, ktoré boli v minulosti chované v konkrét-
nych produkčných a klimatických podmienkach. 
Zjednodušene môžeme živočíšnymi genetickými 
zdrojmi rozumieť všetky tieto hospodárske zvie-
ratá významné pre výživu a poľnohospodárstvo. 
Každé plemeno má svoje jedinečné vlastnosti, 
ktoré sú využívané v súčasnosti (vysoká produkcia 
mlieka), alebo sa môžu stať veľmi dôležitými v bu-
dúcnosti (odolnosť na tepelný stres).

Laická verejnosť často vníma chov hospodár-
skych zvierat len z produkčného hľadiska. Chov 
hospodárskych zvierat je však po celé generácie 
úzko prepojený so životom ľudí, počnúc výro-
bou tradičných živočíšnych produktov, zvládnu-
tím chovateľských postupov, ale aj formovaním 
a udržiavaním kultúrnych tradícií. Významným 
poslaním živočíšnych genetických zdrojov sú eko-
systémové služby. Ide predovšetkým o udržiava-
nie trvalých trávnych porastov, prevenciu šírenia 
inváznych druhov rastlín, ochranu pred eróziou 
pôdy, či ochranu pôvodných ekosystémov s výsky-
tom vzácnych rastlín a živočíchov.

Politiky
Cieľom ochrany živočíšnych genetických zdrojov 

je ochrana rozmanitosti plemien a rázov hospodár-
skych zvierat. Väčšina úsilia je smerovaná predo-
všetkým na plemená, ktoré sú v súčasnosti ohroze-
né vyhynutím. Popritom nesmieme zabúdať ani na 
monitoring väčších populácií, ktoré sa môžu z rôz-
nych dôvodov tiež ľahko ocitnúť v ohrození.

Svetové spoločenstvo prijalo v roku 1992 Do-
hovor o biologickej diverzite, ktorým sa krajiny 
zaviazali chrániť biodiverzitu na svojom území. 
Súčasťou tejto biodiverzity je aj rôznorodosť ple-
mien hospodárskych zvierat. Následne v roku 2007 
potvrdili krajiny svoje záväzky v oblasti živočíšnej 
výroby prijatím Globálneho akčného plánu pre ži-
vočíšne genetické zdroje. Tieto dohovory fungujú 
na báze dobrovoľnosti a nikto nemôže nútiť jednot-
livé krajiny prijímať opatrenia vyplývajúce z týchto 
dokumentov. Slovenská republika potvrdila svoje 
záväzky prijatím oboch dokumentov a v súčasnosti 
je ochrana rozmanitosti plemien a rázov hospo-
dárskych zvierat súčasťou Aktualizovanej národnej 
stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre ro-
ky 2014-2020. Napriek spomenutým základným do-
kumentov chýba na Slovensku konkrétny legislatív-

ny rámec, ktorý by zabezpečoval dlhodobú podporu 
ochrany živočíšnych genetických zdrojov formou 
Národného programu.

Monitorovanie
Prvým krokom v ochrane živočíšnych genetic-

kých zdrojov je monitorovanie populácií hospo-
dárskych zvierat. Monitorovaním a prevádzkou 
národnej databázy živočíšnych genetických zdrojov 
je v súčasnosti poverený Výskumný ústav živočíšnej 
výroby Nitra. Aktuálne informácie o populáciách sa 
zhromažďujú spoluprácou s chovateľskými zväzmi 
a Plemenárskymi službami, š.p. V roku 2013 bo-
lo monitorovaných 20 plemien oviec, z ktorých 
sa v národnej databáze živočíšnych genetických 
zdrojov nachádza 12 plemien. Databázu môžete 
nájsť na internetových stránkach Výskumného 
ústavu živočíšnej výroby Nitra, alebo priamo na 
adrese http://efabis-sk.cvzv.sk. Konkrétne stavy 
populácií oviec na Slovensku a vo svete sme pub-
likovali v čísle 1/2014 časopisu Chov oviec a kôz 
pod názvom „Monitorujeme plemená oviec a kôz na 
Slovensku“. Porovnanie veľkosti populácií a poč-
tu registrovaných chovateľov oviec ku koncu roku 
2013 je uvedené v tabuľke 1. Počet registrovaných 
chovateľov sa oproti roku 2012 výrazne nezmenil. 
Veľkosť populácie výrazne klesla pri plemene me-
rino a oxford down a výrazne stúpla pri plemene 
lacaune a ile de france.

Monitorovanie populácií slúži predovšetkým 
na odhad rizika vyhynutia konkrétneho plemena 
na národnej, regionálnej a celosvetovej úrovni. 
Na základe analýz týchto údajov sú jednotlivými 
krajinami prijímané opatrenia, ktoré majú zabrániť 
zmenšovaniu ohrozených populácií alebo zachova-
niu biologického materiálu pre obnovu ohrozených 
plemien v budúcnosti. V roku 2012 bolo podľa kri-
térií pre status rizika podľa Európskej asociácie pre 
živočíšnu výrobu EAAP na Slovensku ohrozených 7 
plemien - berrichon du cher, charollais, ile de fran-
ce, oxford down, suffolk, pôvodný typ valašky a vý-
chodofrízska ovca. Ide predovšetkým o plemená 
oviec, ktoré sú na Slovensko importované zo zahra-
ničia, ich populácie u nás nie sú veľké a podobne 
počet samíc registrovaných v plemenných knihách 
je nízky. V celosvetovom meradle nie sú tieto ple-
mená ohrozené. Výnimku predstavuje pôvodný typ 
valašky. Toto plemeno vo svete uvádzajú okrem 
Slovenska len Česká republika (veľkosť populácie 
v roku 2013 - 1500-1800, počet samíc registrova-
ných v plemennej knihe – 674) a Nemecko (veľkosť 
populácie v roku 2012 – 113, počet samíc registro-
vaných v plemennej knihe – 100).

Aktivity
Konkrétne aktivity uchovávania živočíšnych 

genetických zdrojov na Slovensku, ktoré sa v sú-
časnosti uplatňujú, nie sú organizované a pred-
stavujú skôr snahy jednotlivcov o udržanie svojho 
chovu. Pred rokom 2004 štát finančne podporoval 
chov oviec pôvodného typu valašky, zošľachtenej 
valašky a cigáje. Po vstupe Slovenskej republiky do 

Európskej únie začal štát podporovať chov ohro-
zených druhov hospodárskych zvierat prostred-
níctvom Programu rozvoja vidieka (podopatrenie 
Chov a udržiavanie ohrozených druhov zvierat). 
Táto aktivita predstavuje chov ohrozených ple-
mien hospodárskych zvierat v prirodzených pro-
dukčných podmienkach. Podpora tohto chovu je 
poskytovaná ako kompenzácia straty ziskov z dô-
vodu zníženej produkcie. V období rokov 2007-
2013 bolo týmto podopatrením podporovaných 19 
plemien v rámci 6 druhov hospodárskych zvierat, 
medzi nimi aj ovce pôvodného typu valašky. 

Okrem chovu v prirodzených produkčných 
podmienkach (in situ in vivo) existuje aj chov mi-
mo týchto produkčných podmienok, takzvané ex 
situ in vivo uchovávanie živočíšnych genetických 
zdrojov. V prípade pôvodného typu valašky úsilie 
vyvíja najmä Výskumný ústav živočíšnej výroby 
Nitra. Kolekcia zvierat z tohto chovu sa pravidelne 
zúčastňuje regionálnych i celoslovenských výstav 
hospodárskych zvierat.

Ďalšou časťou uchovávania živočíšnych gene-
tických zdrojov je dlhodobé skladovanie biologic-
kého materiálu (ex situ in vitro), ktorý môže byť 
v budúcnosti použitý pri ozdravení chovu alebo 
pri rekonštrukcii plemena. V súčasnosti Výskumný 
ústav živočíšnej výroby Nitra uchováva vzorky ži-
vočíšnych genetických zdrojov pôvodného typu 
valašky určených len na výskumné účely. Vďaka 
finančným prostriedkom Európskej únie sa VÚŽV 
Nitra podarilo v minulosti zabezpečiť technické vy-
bavenie génovej banky. V súčasnosti sa pripravujú 
priestory pre umiestenie tohto vybavenia a zabez-
pečenie riadneho chodu génovej banky, ktorá nad-
viaže na intenzívnu spoluprácu s chovateľskými 
zväzmi a chovateľmi.

Dôležitou súčasťou ochrany živočíšnych ge-
netických zdrojov je zvyšovanie verejného pove-
domia. Práve osveta môže pomôcť mladým začí-
najúcim farmárom pri výbere správneho plemena, 
vhodného do podmienok ich chovu. Informovaním 
širokej verejnosti o pôvodných plemenách a ich 
tradičných produktoch sa podporuje spotreba do-
mácich potravín a zvyšujú sa nároky spotrebiteľov 
na kvalitu týchto produktov, čo je v konečnom dô-
sledku prínosom aj pre samotných chovateľov.

Záver
Ochrana živočíšnych genetických zdrojov má 

zabezpečiť zachovanie rozmanitosti plemien hos-
podárskych zvierat. Napriek tomu, že v súčasnosti 
je možné uchovávať biologický materiál v hlbokoz-
mrazenom stave a využiť ho v budúcnosti pri obno-
ve plemien, v prvom rade by mala pozornosť a pod-
pora smerovať ku chovateľom ktorí sú vlastníkmi 
zvierat. Často práve vďaka ich snahe a entuziazmu 
je ešte stále možné na Slovensku nájsť pôvodné ple-
mená oviec, spoznávať tradičné postupy ich chovu 
a spracovania produktov živočíšnej výroby. Na tom-
to mieste chceme vysloviť úprimné poďakovanie za 
spoluprácu všetkým chovateľom oviec, chovateľ-
skému zväzu a Plemenárskym službám š.p.

Genetické zdroje v chove oviec na Slovensku
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Spracované výsledky slúžia cho-
vateľom pre potreby ďalšieho zve-
ľaďovania chovov HZ a prispievajú 
k celkovému zvyšovaniu ekonomic-
kej výkonnosti živočíšnej výroby. 
Využívajú ich uznané chovateľské 
organizácie pre realizáciu šľach-
titeľského procesu a pre potreby 
vedenia plemenných kníh, vedec-
ko – výskumné organizácie v ob-
lasti vedy a výskumu biologických 
procesov, jednotlivé univerzity, 
ktorým slúžia pre potreby vypraco-
vania diplomových, dizertačných 
a habilitačných prác. 

PS SR, š.p. vykonáva svoju 
činnosť v súlade s medzinárodne 
uznávanými štandardami medzi-
národných organizácií, ktorých je 
členom (ICAR, INTERBULL, CECA-
LAIT a ISAG). V júni 2011 sa PS SR, 
š.p. podarilo získať v poradí štvrtý 
Certifikát kvality pre identifikáciu 
a kontrolu úžitkovosti mliekových 
oviec. 

Získaný Certif ikát kvality je 
zárukou pre všetkých našich cho-
vateľov a odborných partnerov, 
že nami poskytované služby sú 
nezávislé a plne v súlade s medzi-
národne uznávanými postupmi 
a metodikami.

K 31.03.2014 bolo do kontro-
ly úžitkovosti (KÚ) bez ohľadu na 
stupeň chovu zapojených 37 123 ks 
bahníc v 167 chovov. Z tohto počtu 
bolo takmer 58% šľachtiteľských 
chovov, 18,3% rozmnožovacích 
chovov a 24,3% úžitkových chovov. 
Najpočetnejšiu populáciu tvoria 
plemená s kombinovanou úžitko-
vosťou (10 plemien oviec), pričom 
takmer 33% sú ovce plemena zo-
šľachtená valaška (ZV) a druhým 
najpočetnejším plemenom je ple-
meno cigája (C) s 31,11%. 

V kontrole úžitkovosti sú zapo-

jené špecializované dojné plemená 
lacaune (LC), východofrízska (VF) 
a assaf (AF). Z celkovej populácie 
tvoria 8,14%, z toho 7,26% tvorí 
plemeno lacaune – 3 282 bahníc.

Mäsové plemená monitorované 
prostredníctvom PS SR, š.p. tvoria 
menší podiel a sú zastúpené ple-
menami suffolk (S), ile de Fran-
ce (IF), berrichon du Cher (BE), 
charrolais (CH), oxford down (OD) 
a texel (T). Najpočetnejším ple-
menom je plemeno suffolk so 728 
bahnicami v KÚ.

U všetkých monitorovaných 
oviec v kontrole úžitkovosti sa bez 
ohľadu na plemennú príslušnosť 
sledujú a vyhodnocujú základné 
reprodukčné ukazovatele. Z úda-
jov kontroly úžitkovosti chovateľ 
získava informácie o počte pripus-
tených, jalových a obahnených 
bahníc, o počte narodených jah-
niat a vyhodnocujú sa nasledovné 
parametre - percento plodnosti, 
percento oplodnenia a percento 
plodnosti na obahnenú bahnicu za 
kontrolné obdobie.

V kontrolnom roku 2012/2013 
sme za SR zaznamenali nárast 
sledovaných reprodukčných uka-
zovateľov, ktoré boli na úrovni: 
percento plodnosti 119,1 (index 
rokov 12/13 a 11/12 - 103,04%); 
percento oplodnenia 88,9 (nárast 
oproti roku 2011/2012 o 3,48%) 
a percento plodnosti na obahnenú 
bahnicu 134,0 (index rokov 12/13 
a 11/12 – 100,6%); bez ohľadu na 
plemeno a stupeň chovu.

Chov špecializovaných mäso-
vých plemien má významné po-
stavenie aj na Slovensku, aj keď 
v porovnaní so susednými krajina-
mi tvoria mäsové a nedojné kom-
binované plemená menší podiel 
(5%) z celkovej populácie oviec. 
Za posledné roky sa u chovateľov 
oviec zvyšuje záujem o nedojné 
ovce s kombinovanou úžitkovos-
ťou a o špecializované mäsové 
plemená. Ekonomika chovu závisí 

Šľachtenie a plemenárska práca v chove 
dojných a nedojných oviec na Slovensku

Hlavnými úlohami PS SR, š.p. je kontrola, sledovanie a vyhodnoco-
vanie ekonomicky významných úžitkových vlastností HZ, zhromažďova-
nie údajov, ich následné spracovanie a spätné poskytovanie výsledkov 
chovateľskej a odbornej verejnosti. PS SR, š.p. uvedené činnosti zabez-
pečuje prostredníctvom 5 regionálnych stredísk, ich vysunutých praco-
vísk a 2 účelových plemenárskych zariadení na celom území Slovenska.

Percentuálne zastúpenie plemien oviec v kontrole úžitkovosti.p p
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predovšetkým od tržieb za jatočné 
jahňatá, v šľachtiteľských chovoch 
aj od tržieb za plemenný materiál, 
najmä plemenných baranov.

Hlavnými selekčnými kritériami 
v kontrole úžitkovosti pri mäsových 
plemenách sú plodnosť a výkrmo-
vé schopnosti jahniat vyjadrené 
ich hmotnosťou pri odstave resp. 
priemernými dennými prírastka-
mi hmotnosti do odstavu. Od roku 
2010 k objektívnym ukazovateľom 
jatočnej kvality jahniat mäsových 
a nedojných oviec s kombinovanou 
úžitkovosťou patrí zisťovanie hrúb-
ky podkožného tuku (PT) a hrúbky 
MLLT (Musculus longissimus lum-
borum et thoracis) ultrasonogra-
fickou technikou v rámci kontroly 
úžitkovosti. Tieto ukazovatele 
môžeme efektívne využiť v selekcii 
za účelom zlepšenia kvality produ-
kovaných jatočných jahniat s dôra-
zom na zvýšenie podielu svaloviny 
a zníženie podielu tuku (najmä 
extramuskulárneho) v jatočnom 
trupe. 

Veľká pozornosť na Slovensku 
sa venuje chovu a šľachteniu mlie-
kových a kombinovaných dojných 
plemien za účelom zlepšovania 
množstva vyprodukovaného mlie-
ka. Je to dané nie len z hľadiska 

ekonomiky ale aj tým, že ovčie 
mliekarstvo a chov dojných oviec 
v horských a podhorských oblas-
tiach Slovenska má bohatú histó-
riu a tradíciu. Kontrola mliekovej 
úžitkovosti (KMÚ) sa vykonáva za 
účelom objektívneho zisťovania 
množstva vyprodukovaného mlie-

ka a jeho základných zložiek (tuk, 
bielkovina, laktóza) za normovanú 
dojnú periódu prepočítanú na 3. 
laktáciu. 

V kontrole mliekovej úžitkovosti 
v kontrolnom roku 2013 bola do-
siahnutá mlieková úžitkovosť na 
úrovni 130,94 litrov (obsah tuku 

7,23% a obsah bielkovín 5,72%). 
V porovnaní s rokom 2012 bol za-
znamenaný nárast v dosiahnutom 
priemernom množstve mlieka za 
všetky plemená 5,57 litra. 

V roku 2012 PS SR, š.p. prvýkrát 
uverejnili výsledky populácie oviec 
nového úžitkového typu slovenskej 

Priemerné hodnoty hrúbky MLLT a hrúbky podkožného tuku u mäsových plemien oviec za rok 2013.

Plemeno Hrúbka MLLT (cm)
Hrúbka podkožného 

tuku (cm)
Vek jahniat v dňoch

Počet  meraných 

jahniat

IF 2,83 0,36 102 227

SF 2,82 0,36 108 198

BE 2,76 0,35 93 90

CH 2,76 0,29 111 85

OD 2,63 0,30 98 5

M IF 2,56 0,30 113 28

M IF LC 2,29 0,27 111 1

2,79 0,34 104 634

Priemerné hodnoty hrúbky MLLT a hrúbky podkožného tuku u kombinovaných nedojných plemien za rok 2013.

Plemeno Hrúbka MLLT (cm)
Hrúbka podkožného 

tuku (cm)
Vek jahniat v dňoch

Počet  meraných 

jahniat

RM 3,13 0,41 108 37

M 2,65 0,39 105 23

AM 1,92 0,27 113 11

VR 2,31 0,30 98 3

NC 2,75 0,50 118 1

M IF 2,35 0,31 116 3

M IF LC 2,16 0,28 105 34

2,57 0,35 107 112

Dosiahnutá mlieková úžitkovosť oviec za všetky plemená v KÚ I. stup-
ňa v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Dosiahnutá priemerná mlieková úžitkovosť u oviec za kraje v roku 
2013.

Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti a počtu 
normovaných laktácií (NL) v kontrolnom roku 2013 s predchádzajú-
cimi obdobím.

Porovnanie dosiahnutej priemernej mliekovej úžitkovosti oviec zapo-
jených do kontroly úžitkovosti I. stupňa (šľachtiteľské a rozmnožo-
vacie chovy).
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dojnej ovce (SD). Je výsledkom 
zošľachťovania našich základných 
plemien oviec zošľachtená valaš-
ka (ZV), cigája (C) a merino (M) so 
špecializovanými dojnými pleme-
nami lacaune (LC) a východofrízske 
(VF). Doteraz získané výsledky zo 
zošľachťovania dojných oviec ple-
mena ZV, C a M s plemenami LC a VF 
sú pre chovateľov zaujímavé, pre-
tože hlavný cieľ programu zošľach-
ťovania zvýšenie produkcie mlieka 
a plodnosti bahníc sa splnil.

 V roku 2013 bola za chovy s krí-
žením na báze zošľachtenej valašky 
dosiahnutá mlieková úžitkovosť 
173,14 (medziročný nárast 9,28 
litra) a za chovy s krížením na bá-
ze cigáji bola dosiahnutá mlieková 
úžitkovosť 172,08 litrov (medzi-
ročný nárast 5,58 litra), čo je v po-
rovnaní s výsledkami za čistokrv-
né plemená zošľachtená valaška 
a cigája výrazný nárast množstva 
mlieka.

Plemenársky informačný 
systém (PLIS) oviec 
Plemenárske služby SR, š.p. zís-

kava a spracováva veľké množstvo 
údajov a informácií z kontroly úžit-
kovosti a dedičnosti jednotlivých 
druhov HZ. Výsledky z kontroly 
úžitkovosti ponúka verejnosti vo 
forme rôznych zostáv, tabuliek 
a analýz. V roku 2013 štátny pod-
nik prináša novú možnosť vo forme 
Plemenárskeho informačného sys-

tému už aj pre ovce a kozy. PLIS je 
internetovo orientovaný produkt, 
ktorý je možné využívať všade, 
kde je prístup na internet (www.
plis.sk). Aplikácia je určená predo-
všetkým chovateľom, pracovníkom 
plemenárskych služieb ale aj cho-
vateľským zväzom, inseminačným 
spoločnostiam a vedeckej a odbor-
nej verejnosti. Informácie z boha-
tej centrálnej databázy sú zobrazo-
vané v prehľadných formulároch, 
sú umožnené rôzne hodnotiace 
a štatistické prehľady, exporty do 
tabuľkových procesorov.

Plemenársky informačný sys-
tém je rozdelený na dve základné 
zóny: voľnú a zabezpečenú (obr. 
č.1)

V ponuke oviec vo voľnej zóne 
nájdete nasledovné informácie  
(obr. č.2).

Ďaľšou službou, ktorú ponúka 
PLIS je zabezpečená zóna. V súčas-
nosti každému chovateľovi ponúka 
operatívne, informatívne a hod-
notiace prehľady v obrazovkovej 
a tlačovej forme o jednotlivých 
chovoch a zvieratách v kontrole 
úžitkovosti. Zabezpečená zóna 
sprístupňuje informácie prostred-
níctvom prihlasovacích údajov. 
Užívateľovi sa po zadaní svojho 
mena a hesla zobrazia len dáta 
z jeho chovov  (obr. č.3).

Na prístup do zabezpečenej zó-
ny musí chovateľ podať žiadosť na 
najbližšom regionálnom stredisku 

PS SR š.p. Na základe žiadosti mu 
bude pridelené prihlasovacie meno 
a heslo.

Zabezpečená zóna u oviec v sú-
časnosti ponúka informácie vo for-
me operatývnych prehľadov   (obr. 
č.4, 5,6).

Cieľom PS SR, š.p. je a naďalej 
bude prinášať chovateľskej a od-
bornej verejnosti prostredníctvom 
kontroly úžitkovosti a výstupov zo 
získaných údajov také služby a in-

formácie, ktoré prinášajú zlepšo-
vaniu úrovne chovov jednotlivých 
druhov HZ. 

Z dosiahnutých a prezentova-
ných údajov z kontroly úžitkovosti 
oviec vidíme, že v dobrom chova-
teľskom prostredí dosahujú najlep-
ší chovatelia pri niektorých pleme-
nách a ukazovateľoch na Slovensku 
parametre úžitkovosti porovnateľ-
né s vyspelými chovateľskými kra-
jinami. 

Obr. č.1

Obr. č.5

Obr. č.6

Obr. č.3

Obr. č.2

Obr. č.4
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Ing. Igor Nemčok, 
predseda Roľníckeho družstva HRON 
Slovenská Ľupča

Na farme Ráztoka sme sa opäť vrátili k cho-
vu oviec. Pred siedmimi rokmi sme zakúpili 
prvých 150 ks jariek, ktoré sme postupne roz-
množovali. V súčasnej dobe sa v Ráztoke cho-
vá 935 kusov oviec, z čoho je 550 bahníc, 206 
jariek, 162 jahničiek a 17 plemenných baranov. 
Okrem našich oviec v letnej sezóne priberáme 
do pastvy 80 kusov bahníc od členov družstva. 

Doposiaľ sme bahnice pásli v jednom stáde na 
začiatku sezóny v počte 630kusov, z ktorých sa 
postupne vyraďovali bahnice s nízkou úžitko-
vosťou – suché, ktoré sa pásli spolu s jarkami. 
Priemerné počty dojných oviec od roku 2009, 
2010 a 2011 boli 540 kusov. Súčasný typ bah-
nice bol tvorený krížením zakúpenej valašky 
zošľachteného typu a východofrízskeho bara-
na. Na takéhoto kríženca ZV x VF (50 : 50) bol 
použitý baran plemena lacaune. Obidve pleme-
ná sa používajú doposiaľ. Na začiatku sa nám 
nedarilo s odchovom jahničiek a ani bahnice 

neboli najlepšie. Dosahovaná úžitkovosť v tom 
období bola sotva 70 litrov mlieka a odchov 
100 jahniat na 100 bahníc. Pri takýchto výsled-
koch sa ekonomika robiť nedá a pred štyrmi 
rokmi sme silno uvažovali, že chov oviec nebu-
deme ďalej rozvíjať a že ho utlmíme. Neurobili 
sme tak z viacerých dôvodov. V prvom rade 
Ráztoka so svojimi pôdno – klimatickýci pod-
mienkami, bez ornej pôdy v nadmorskej výške 
480 – 950 m.n.m. je na chov oviec predurčená. 
Tak ako ja aj vedúci farmy p. Rudolf Majer ako 
aj súčasný obsluhujúci personál, okrem práce 
berieme chov oviec ako svoje hobby, preto sa 
prestať nedalo. O tom, že sme urobili dobre ho-
voria aj súčasné výsledky, či už v predaji mlie-
ka na bahnicu alebo v odchove jahniat. V ro-
ku 2009 sme prijali úlohu, kde našim cieľom 
v horizonte 5 rokov, t.j. do roku 2013 pri 600 
ks bahníc dosiahneme na bahnicu minimálne 
180 litrov mlieka, t.j. 110000 l na farmu a rok, 
s odchovom 150 jahniat na 100 bahníc. Vtedy 
sme predali 32000 litrov mlieka za rok a plod-
nosť bola pod 100%. Vývoj produkcie surového 
ovčieho mlieka za roky 2009 – 14 uvádzame 
v tabuľke podľa rokov a mesiacov.

Reprodukčné ale aj produkčné ukazovate-
le charakterizuje nízky koeficient dedivosti. 
Preto sú veľmi závislé od vplyvov vonkajšieho 
prostredia. Vieme o nich a snažíme sa tento 
poznatok využiť v náš prospech. Spoločným fe-
noménom produkcie mlieka a mäsa je plodnosť 
– početnosť vrhu a efektivita každej bahnice 
v stáde. Mám na mysli jalovosť, ktorá sa u nás 
pohybuje do 3% a dlhovekosť, ktorá zabráni 
predčasnému vyraďovaniu bahníc pred dokon-
čením produkčného a reprodukčného veku – 
ideálne 5 laktácií.

V roku 2011 sme navštívili jeden chov LC 
oviec v Rakúsku, ktorý sa stal našim vzorom. 
Na základe toho ako aj neúprosnosti ekono-
miky - rentability chovu oviec, sme sa rozhod-
li radikálne urobiť zmenu v termíne kotenia 
oviec a predaja jahniat. V roku 2010 sme urobili 
zmenu v pripúšťaní jariek, ktoré sme pripusti-
li v mesiaci máj bez použitia synchronizácie. 
Výsledok tejto činnosti bol nasledovný: z 210 
jariek spontánne prišlo do ruje 42 ks, ktoré sa 
v októbri úspešne obahnili, odchovali 40 ks 
jahniat a vyprodukovali 220 litrov mlieka. Tieto 
ovce sa dojili ešte v septembri 2011. Toto nás 
povzbudilo a v máji a júni 2011 sme pripustili 
jarky v počte 240 ks bez synchronizácie – voľ-
ne. V stáde bolo použitých 5 plemenných bara-
nov po dobu 5 týždňov s výsledkom 145 kusov 
obahnených jariek. Z tohto počtu sa predčasne 
obahnilo 19 ks jariek, od ktorých sa jahňatá 

Tabuľka č. 1:

Krmivo
Nízkogravidné

jarky a bahnice

Kotiace, dojčiace

bahnice

Bahnice s produkciou 

mlieka

seno 1,0 0,75 0,75

senáž trávna 3,0 - -

senáž lucernová - 3,0 3,0

siláž kukuričná 0,5 1,5 1,5

ovos - 0,3 0,3

KZ - - 0,4

Polointenzívny systém chovu dojných oviec 
s celoročnou produkciou mlieka v chove 
RD HRON Slovenská Ľupča

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča hospodári v horskej výrobnej oblasti na 1800 ha 
poľnohospodárskej pôdy. Z tejto výmery je 902 ha obhospodarované RD HRON Slovenská Ľup-
ča na 2 farmách Slovenská Ľupča a Ráztoka. Výmera ornej pôdy je 221 ha, lúk 403 ha a 278 
ha tvoria pasienky. Zvyšná pôda je od roku 1992 daná do prenájmu SHR v obciach Medzibrod 
a Brusno. Na farme Slovenská Ľupča sa chová 400 ks hovädzieho dobytka, z toho chováme 200 
kusov dojníc. Dosahovaná úžitkovosť dojníc je 6997 litrov mlieka na dojnicu. Rastlinná výroba 
je zameraná na výrobu objemových a jadrových krmív pre živočíšnu výrobu. Vo výrobe objemo-
vých krmív dosahujeme sebestačnosť, časť kukuričnej senáže v množstve 2000 ton sa každo-
ročne odpredáme.
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nezachránili, ale jarky sa doja. Zvyšným 126 
ks sa narodilo 148 jahniat, z ktorých uhynulo 
5 kusov.

Roky dozadu ošetrujúci personál chodil po-
medzi obahnené ovce s vedierkami a kontro-
loval vemeno – dodájal nevycicané bahnice. 
Mlieko sa použilo ako krmivo pre slabšie jah-
ňatá a pre psov. Dnes všetky obahnené jarky 
idú ráno aj večer na dojenie do dojárne, kde 
sa každá skontroluje a dodojí. Získané mlieko 
sa spracuje a predá. Nie je ho veľa, ale ovce sú 
pod dohľadom, mliečna žľaza je vyprázdnená 
– jednak cicaním jahniat ako aj dojením. Tým 
je ovca nútená produkovať mlieko. Od 10. dňa 
veku jahniat sme tieto škôlkovali ráno a večer 
po dobu 3 hodín. V súčasnosti považujeme 
škôlkovanie za veľmi dôležitý faktor rozdájania 
oviec. Zároveň jahňatá v tomto období sú nú-
tené prijímať väčšie množstvo jadrových štar-
térových zmesí, čo má značný vplyv na skorý 
rozvoj predžalúdkov, príjem objemových krmív, 
čo zaručuje správny odchov jahniat. Z 3 hodín 
zavretia v škôlkach sme prešli radikálne na 11 
hodín počas celej noci (od 21.00 do 8.00 hod.) 

a ďalej na 9 hodín (od 10.00 do 17.00 hod.). 
V obidvoch prípadoch sme jahňatá vypustili 
zo škôlok k matkám len na krátku dobu, až po 
podojení a nakŕmení bahníc. Kŕmenie oviec je 
organizované ráno aj večer kŕmnym vozom. 
Kŕmna dávka (tabuľka č.1) je zostavená na 1,5 
litra mlieka.

V roku 2014 sme po prvýkrát odskúšali od-
chov jahniat cez mliečny automat. Postupne 
v termíne od 17.2. do 24.2. sa naskladnilo cel-
kom 98 ks jahniat v 6-ich cykloch. Keďže sme to 
robili hlavne preto, aby sme zistili, či budeme 
schopní odchovávať cez automat aj viac jah-
niat, jahňatá mali vek od 1 do 11 dní. Najlepšie 
výsledky a najmenej problémov mali jahňatá vo 
veku 3 dní. Prvých 5 ks bolo viditeľne slabších 
jahniat a v porovnaní s ostatnými to bolo vi-
dieť aj v skupine ustajnených jahniat v mašta-
li. Tieto jahňatá síce dosiahli vek 2 týždne, ale 
stále zaostávali v raste. Nakoniec boli 3 z nich 
utratené a 2 ks uhynuli z dôvodu dehydratácie 
hnačkou. Počas celého odchovu, ktorý trval 35 
dní z celkového počtu naskladnených 98 sme 
mali straty 8 ks (3 ks utratené, 2 ks zdutie, 3 ks 

úhyn – hnačka), čo je 8,16%. Na prvýkrát to bol 
slušný výsledok za ktorým vidieť prácu ošet-
rovateľov a v tomto prípade vedúceho farmy 
oviec v Ráztoke p. Rudolfa Majera s manželkou. 
Rozhodujúcim článkom odchovu jahniat je člo-
vek, ktorý má plán – cieľ, ktorý chce dosiahnuť 
a ktorý nič nepodcení. Veľmi dôležitá je teplota 
prostredia, ktorá podľa nás nesmie klesnúť pod 
10 0C. My sme použili v každom koterci ohrie-
vač, pod ktorým sa jahňatá veľmi radi zdržia-
vali. Keďže sa jedná o mláďatá, bez dôkladnej 
hygieny mliečneho automatu, ktorý sa raz za 
dva dni čistil a dezinfikoval, ráno a večer sa 
kontroloval tok mlieka, sa dobrý výsledok do-
siahnuť nedá. Koterce musia byť vždy nastlané 
suchou slamou. 

Čím a ako sme kŕmili? Hneď na začiatku sme 
urobili chybu, keď sme jahňatám dali sušenú 
mliečnu zmes pre teľatá i keď hustejšiu. Vý-
sledok bol taký, že nám to jahňatá neprijíma-
li s chuťou a dostali hnačku, čo ich pribrzdilo 
v raste. Spamätávali sa z toho 5 – 7 dní. Oslo-
vili sme fi MILKI s.r.o. a zakúpili sme od nich 
mliečnu kŕmnu zmes ML TURBO-J, ktorá obsa-

Kotenie oviec január 2014

1. 2014 2. 2014 3. 2014

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 úhyn

bahnice 2 4 8 7 6 12 9 7 10 22 17 10 10 20 12 14 8 10 14 6 8 7 2 2 2 5 3 2 1 1 1 1 2 245

živé jahňatá 1 4 10 11 8 18 11 9 14 28 30 17 14 28 14 19 11 15 19 7 14 10 3 4 2 6 6 3 1 1 1 2 341 19 322

jahničky 1 3 7 4 5 12 7 3 6 14 15 9 7 13 8 11 3 4 9 2 7 3 1 2 1 4 2 1 0 1 1 1 167 13 154

baránky 0 1 3 7 3 6 4 6 8 14 15 8 7 15 6 8 8 11 10 5 7 7 2 2 1 2 4 2 1 1 174 6 168

úhyny 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 19

MN 1 4 1 1 1 1 1 1 11

plodnosť 0,5 1,0 1,3 1,6 1,3 1,5 1,2 1,3 1,4 1,3 1,8 1,7 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,4 1,2 1,8 1,4 1,5 2,0 1,0 1,2 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,39 1,31

abort 3 3

Kotenie oviec október 2013

10. 2013 11. 2013 12. 2013

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 úhyn

bahnice 1 6 6 8 10 6 9 20 13 32 18 14 8 13 5 7 10 4 8 11 12 6 2 5 4 0 4 1 4 5 4 5 5 4 4 3 2 279

živé jahňatá 2 5 6 14 12 8 13 27 20 42 25 16 8 17 7 10 15 6 11 15 14 10 4 8 5 0 5 2 5 9 4 7 2 2 4 3 2 365 348

jahničky 2 3 6 7 7 5 6 20 12 20 12 4 4 9 5 4 8 6 7 10 7 5 1 5 3 0 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 187 7

baránky 0 2 0 7 5 3 7 7 8 22 13 12 4 8 2 6 7 4 5 7 5 3 3 2 0 4 1 4 7 3 3 1 1 2 2 1 161 10

úhyny bč bč 846 72 164 18 115 181 408 bč bč 189 812 350 319 bč bč 17

MN 1 2 1 1 5

plodnosť 2,0 0,8 1,0 1,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,1 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,7 2,0 1,6 1,3 1,3 2,0 1,3 1,8 1,0 1,4 0,4 0,5 1,0 1,0 1,0 1,31

abort
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huje 23% NL a 50% sušeného odstredeného 
mlieka. Na 1 liter mliečneho nápoja sme použili 
170 g LM TURBO-J. Jahňatá dostávali túto MKZ 
adlibitne do veku 21 dní. Spolu s ňou mali prí-
stup ku kvalitnej štartérovej zmesi ČOJ 1 a lúč-
nemu senu. Zmes sa dopĺňala denne. Podobne 
aj seno, ktoré sa najprv v jasliach obrátilo, 
prevzdušnilo a buď sa nechalo v jasliach alebo 
bolo vymenené. Spotreba MKZ počas odchovu 
bola 675 kg, štartéru ČOJ 1 500 kg, sena 550 
kg a podstielkovej slamy 400 kg. Počas celého 
odchovu jahňatá mali k dispozícii čerstvú čistú 
predhriatu vodu. Po 21 dňoch boli jahňatá pre-
sunuté do ďalšieho koterca po 20 kusov, kde 
už nedostávali mlieko z mliečneho automatu 
ale z vedierok a z okrúhlej nádoby, do ktorej 
sme po obvode vsadili 20 cumľov. Dávku mlie-
ka sme znížili na 0,5 litra na deň, rozdelenú na 
2 kŕmenia. Do 30. dňa veku sa použilo mlieko 
PROFILAM. Od 30. do 35. dňa sme jahňatám 
podali mlieko 1x po 0,25 l/ deň. Podobne sme 
do kŕmnej zmesi ČOJ 1 pridali ovos a mačkanú 
kukuricu v pomere 1 : 1 : 1. Na 35. deň sme jah-
ňatá odstavili od mlieka. Až do predaja vo veku 
40 – 50 dní dostávali túto zmes v dávke 0,4 kg/ 
ks/deň a seno. Z tejto skupiny sa predalo 90 
kusov jahniat, ktoré mali čistú hmotnosť 16,2 
kg/ks. Predané boli po Veľkej noci do Rakúska 
v cene 2,80 € za 1 kg ž.h. Prírastok počas od-
chovu sa dosiahol 1154 kg, čo je 12,15 kg/ ks 
pri priemernom stave 95 ks jahniat. Priemerný 
denný prírastok na deň a kus bol 0,27 kg. Od-
chov jahniat na mliečnom automate priniesol 
profit 8,55 € na 1 ks.

Naším cieľom je, aby min. 70% počtu bahníc 
a jariek bolo pripúšťané mimosezónne s pro-
dukciou vianočných jahniat a zimnou produk-
ciou mlieka. Od 15. mája do 20. júna prebehne 
pripúšťanie a sonografické vyšetrenie kotnosti 
po 45 dni od posledného dňa pripúšťania. Na 
základe výsledkov vyšetrenia kotnosti sa ovce 
rozdelia do 2 stád. Kotné sa pasú v jednom stá-
de a sú dojené do 30. júla až 15. augusta. Po 
tomto termíne sa zasušia. Úspešnosť zabrezá-
vania z mimosezónneho pripúšťania dosahuje-
me v priemere 72% z počtu pripúšťaných. Ovce, 
ktoré nezostali kotné z tohto pripúšťania sa po 
zasušení pasú spoločne s jarkami a v jesennom 
termíne sú opäť pripúšťané. Ak nezostanú kot-
né z chovu sa vyradia. 

Takáto činnosť vyžaduje veľa trpezlivosti, je 
náročná na evidenciu, organizáciu prác.

Roky dozadu sa nám ovce kotili 2 -2,5 me-
siaca, čo je veľmi zlé, zdĺhavé. Už viac rokov sa 
všetky ovce vybahnia v úzkom časovom úseku 
cca 25 dní, t.j. sú oplodnené v prvej ruji. Vý-
sledky kotenia oviec za rok 2013 – zimné ko-
tenie a za rok 2014 – jarné kotenie uvádzam 
v priloženej tabuľke. Z tabuliek je zrejmé, že 
priebeh jarného kotenia ale aj jesenného je 
sústredený do 3 – 4 týždňov. Väčšina oviec sa 
obahní od 5. do 23. dňa. Tento počet dosahuje 
80 až 90% stavu bahníc. Dosahujeme plodnosť 
132 jahniat na 100 ks bahníc. Počet mŕtvo na-
rodených sa pohybuje od 1 do 3% a úhyn od 3 
– 5%. 

Úspech záleží na dobrom zdravotnom sta-
ve bahníc, jariek ale aj plemenných baranov. 

Všetky kategórie oviec minimálne 2x do roka 
odčervujeme. Pravidelne ošetrujeme paznech-
ty u oboch pohlaví. Jeden mesiac pred pripúš-
ťaním skontrolujeme plemenné barany – uro-
bíme priparovacie plány na plemenné zvieratá. 
Prikŕmime ich dávkou 1 kg jadrového krmiva 
alebo ovsa. Dva týždne pred očakávaným pri-
púšťaním bahnice pasieme už na čerstvých 
mládzach. Dva týždne pred začatím pripúšťania 
plemenné barany zavrieme do koterca v strede 
maštale, kde sú ustajnené aj počas pripúšťa-
nia. Barany púšťame medzi ovce len na noc, 
nepasieme ich. Po krátkom 4-5 dňovom návy-
ku sa barany vrátia ráno do koterca, kde ich 
čaká kvalitný objem a 1 kg jadra. Po pripúšťa-
com období barany ustajníme mimo oviec. Sú 
v podstate v rovnakej kondícii ako pred pripúš-
ťaním, preto až do leta nedostanú žiadne jadro 
iba kvalitný objem. V minulosti sme podávali 
aj betakarotén – 40 kg na všetky ovce počas 3 
týždňov spolu s jemne naklíčenou pšenicou, 
ale v roku 2013 sme od toho upustili. Odrazilo 
sa to na plodnosti, ktorá sa znížila, s dovtedy 
dosahovanou plodnosťou 150 jahniat na 100 
oviec, na súčasných 132 jahniat na 100 oviec.

Toto všetko robia valasi, zamestnaní pri ov-
ciach bez ktorých by sme takéto výsledky ne-
dosiahli. Patrí im preto vďaka za ich profesio-
nálny prístup, ich nasadenie pri výkone svojho 
povolania.Vedieť, môcť, chcieť to sú tri slová, 
ktoré mám každodenne na zreteli a snažím sa 
o to aby si ich všetci naši zamestnanci aj v tej-
to náročnej dobe uvedomovali a konali podľa 
toho.
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V poslednom období sa v odborných kruhoch 

veľmi intenzívne diskutuje o pozitívach a negatí-
vach konzumácie červeného mäsa, medzi ktoré patrí 
aj mäso ovčie resp. jahňacie (McAfee et al., 2010). 
Je všeobecne známe, že červené mäso je význam-
ným diétnym zdrojom bielkovín a esenciálnych ži-
vín zahrňujúcich železo, zinok, vitamín B12 atď.. 
Bohužiaľ niektoré práce pojednávajúce o spotreba 
červeného mäsa v súvislosti s možným zvýšením 
rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení (CVD) 
a rakoviny hrubého čreva viedli k negatívnemu vní-
maniu konzumácie červeného mäsa u spotrebiteľov. 
Svetový fond pre výskum rakoviny (WCRF) dokonca 
odporučil v r. 1997 pre toto potenciálne riziko spot-
rebu červeného mäsa obmedziť na maximálne 80 g 
na deň  a v r. 2007 odporúčal znížiť spotrebu červe-
ného mäsa až na 71 g/d alebo 500 g červeného mäsa 
na týždeň (WCRF, 2007). Práce z posledných rokov 
(viď napr. Mc Afee et al., 2010; Nuda et al., 2011) 

však jednoznačne naznačujú, že primeraná spotreba 
chudého červeného mäsa, ktorá je súčasťou vyváže-
nej stravy, s veľkou pravdepodobnosťou nezvyšuje 
riziko CVD a rakoviny hrubého čreva, ale naopak po-
zitívne ovplyvňuje príjem nevyhnutných živín a pro-
filu mastných kyselín, ktoré majú pozitívny vplyv na 
zdravotný stav človeka.

Osobitná pozornosť sa v tejto súvislosti venuje 
jahňaciemu mäsu. Význam mastných kyselín (MK), 
obzvlášť polynenanasýtených MK s dlhým reťazcom 
(LC-PUFA) na optimálny vývoj plodu a neonatálny 
rast dieťaťa a jeho vývoj je veľmi dobre zdokumen-
tovaný (Koletzko et al., 2008). Mimoriadny význam 
je v tejto súvislosti venovaný arachidonovej kyseline 
(ARA) a dokozahexaénovej kyseline (DHA), ktoré sú 
esenciálne pre vývoj a funkciu mozgu a retiny (siet-
nice oka). DHA a ARA sú prijímané priamo z potravy 
alebo vznikajú v pečeni premenou prekúrzorov, kto-
rými sú esenciálne MK, a to alfa-linolénová kyselina 
(ALA) a linolová kyselina (LA). Neadekvátny príjem 
omega-6 (n-6 MK) a omega-3 MK (n-6 MK) môže 
mať negatívny dopad na vývoj centrálneho nervo-
vého systému s dlhodobými účinkami a zmenami na 
schopnosť učenia a môže redukovať vizuálne funkcie 
oka. Z experimentálnych prác vyplýva, že novoro-
denci si dokážu syntetizovať určité množstvo ARA 
a DHA z LA a ALA, ale iba v obmedzenom množstve. 
Preto experti vo výžive detí odporúčajú po odstave 
od materského mlieka pridávať do prijímanej potra-

vy jahňacie mäso z adekvátnym pomerom LA a ALA 
a vysokým obsahom LC-PUFA. Jahňacie mäso má pri-
tom nižšiu alergenicitu v porovnaní s inými druhmi 
červeného mäsa v prípade, že sa používa v diéte detí 
v poodstavovom období. 

Veľkú pozornosť konzumácii jahňacieho mäsa 
v súvislosti s jeho pozitívnym vplyvom na zdravotný 
stav človeka venujú v posledných rokoch austrálski 
výskumníci (Ponnanpalam et al, 2014a,b; Mortimer 
et al., 2014; Pannier et al., 2014). Osobitná pozor-
nosť je venovaná viacerým parametrom kvality mäsa 
s dôrazom na senzorické vlastnosti mäsa (chutnosť, 
šťavnatosť, krehkosť, stráviteľnosť), fyzikálno-che-
mické vlastnosti mäsa a najmä na obsah omega 3 
a omega 6 MK, predovšetkým na eikozapentaénovú 
kyselinu (EPA), dokozapentaénovú kyselinu (DPA) 
a DHA. Z fyzikálno-chemických vlastností mäsa jah-
niat sa okrem pH mäsa (v  súvislosti s jeho zrením 
po porážke jahniat) a farbou mäsa najväčšia pozor-
nosť venuje obsahu intramuskulárneho tuku (IMT), 
ktorý významne ovplyvňuje senzorické vlastnosti 
mäsa, ale aj jeho farbu (parameter CIE L*, CIE a*, 
CIE b*). Podľa odporúčaní austrálskych výskumní-
kov optimálny obsah IMT v najdlhšom chrbtovom 
svale jahniat by sa mal pohybovať u ťažkých jahniat 
v rozmedzí 4-5% (ak chceme aby bolo mäso šťavnaté 
a chutné). Pozitívom príjmu omega-3 a omega-6 MK 
v potrave je fakt, že tieto majú protizápalové účin-
ky a ochraňujú telo človeka proti autoimunitným 

Kvalita mäsa ľahkých a ťažkých jatočných 
jahniat pri rôznych systémoch odchovu

Tab. 1: Vplyv spôsobu odchovu na zloženie mastných kyselín intramuskulárneho tuku (g/100g FAME) ľahkých a ťažkých jahniat v závislosti od spôsobu 
odchovu a plemena

Ukazovateľ
Ľahké jatočné jahňatá

P
Ťažké jatočné jahňatá

P
SKSD SKZV UOSD UOZVxLC POIF TOIF PIBE PISF

C12:0 (laurová) 0,472 0,705 1,357 1,326 +++ 0,750 1,058 0,595 0,513 +++

C14:0 (myristová) 5,31 5,71 5,21 4,45 + 5,63 8,30 5,26 4,80 +++
C16:0 (palmitová) 23,0 22,1 26,7 25,6 +++ 21,80 28,51 23,40 21,92 +++
C16:1 cis9 (palmitoolejová) 0,512 0,478 0,346 0,337 +++ 0,496 0,463 0,522 0,570 +++
C17:0 (margarínová) 1,14 1,02 0,41 0,23 +++ 1,13 1,27 0,977 0,953 +++
C18:0 (steárová) 12,7 12,6 10,1 8,8 +++ 15,65 14,52 15,28 14,46 ns

C18:1 trans9 (elaidová) 0,240 0,236 0,131 0,127 +++ 0,279 0,279 0,262 0,267 ns
C18:1 cis9 (OA) 35,4 28,7 37,9 37,1 +++ 24,49 28,37 34,02 31,83 +++
C18:1 trans11 (TVA) 0,955 0,888 0,112 0,133 +++ 4,05 1,13 2,11 2,93 +++

C18:2 n-6 (LA) 4,81 7,84 9,07 11,49 +++ 6,42 2,73 3,85 5,08 +++

C18:3 n-6 (GLA) 0,053 0,087 0,076 0,085 +++ 0,051 0,036 0,044 0,048 +
C18:3 n-3 (ALA) 0,715 0,857 0,252 0,265 +++ 2,38 0,914 0,784 1,19 +++

C18:2 cis9,trans11 (rumenová; RA) 0,672 0,681 0,148 0,085 +++ 1,82 0,564 0,961 1,51 +++

C20:4 n-6 (ARA) 1,66 4,07 1,56 2,79 +++ 1,83 0,450 1,15 2,00 +++
C20:5 n-3 (EPA) 0,352 0,673 0,061 0,075 +++ 0,821 0,135 0,298 0,589 +++

C22:5 n-3 (DPA) 0,625 0,916 0,179 0,265 +++ 0,915 0,298 0,441 0,833 +++

C22:6 n-3 (DHA) 0,252 0,290 0,079 0,074 +++ 0,289 0,089 0,130 0,268 +++

UO SD – jahňatá slovenskej dojnej ovce z  umelého odchovu
UO ZVxLC – jahňatá zošľachtenej valašky a krížencov ZVxLC z umelého odchovu
SK SD – jahňatá slovenskej dojnej ovce odchované tradičným spôsobom s využitím škôlkovania
SK ZV – čistokrvné  jahňatá plemena ZV odchované tradičným spôsobom s využitím škôlkovania
PO IF – anglosaský systém odchovu (spoločná pastva matiek a jahniat hneď po narodení), bez využitia jadrového krmiva pri odchove jahniat plemena 
ile de France
TO IF – tradičný (intenzívny) odchov jahniat v ovčíne, matky bez pastvy, jahňatá s významným využívaním jadrového krmiva, plemeno ile de France
PI BE – polointenzívny odchov jahniat plemena berrichon du Cher (prvá fáza odchovu v ovčíne, neskôr  na pastve)
PI SF – polointenzívny odchov jahniat plemena suffolk  (prvá fáza odchovu v ovčíne, neskôr  na pastve)
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ochoreniam (McAfee et al., 2010; Palmquist, 2009; 
Simopoulos, 2002). Podľa austrálskych štandardov 
môžeme pokladať mäso za zdroj omega 3 MK, ak ob-
sahuje minimálne 30 mg omega-3 MK s dlhým reťaz-
com na 100 g mäsa, a to vo forme EPA alebo DHA. 
Podľa európskych štandardov (EU, 2010) možno po-
kladať mäso za zdroj omega 3 MK ak ich obsah je mi-
nimálne 40 mg na 100 g mäsa. V tejto súvislosti tre-
ba poznamenať, že obsah intramuskulárneho tuku 
(IMT) v mäse jahniat veľmi varíruje a napríklad u ŤJJ 
až 45 vzoriek mäsa (z 8968 analyzovaných) malo 
hodnotu IMT nižšiu ako 4, čo sa považuje za hranič-
nú akceptovanú hodnotu (Mortimer et al., 2014) 

V predchádzajúcich 30 rokoch sme získali na 
Slovensku viac exaktných informácií o jatočnej hod-
note najmä ľahkých jatočných jahniat - ĽJJ (jatočná 
výťažnosť, podiel výsekových častí, podiel mäsa, 
tuku a kostí v jatočnom trupe, atď.). Čo sa ale týka 
exaktného posúdenia kvality mäsa ĽJJ a ťažkých 
jatočných jahniat (ŤJJ), takýchto informácií je na 
Slovensku stále nedostatok. Týka sa to fyzikálno-
-chemických a senzorických vlastností mäsa, ale 
najmä poznatkov o kvalite jahniat posudzovaných 

na základe spektra mastných kyselín intramusku-
lárneho a extramuskulárneho tuku. Dôraz pri posu-
dzovaní kvality jahniat rôznych kategórií sa kladie 
najmä na esenciálne MK intramuskulárneho a extra-
muskulárneho tuku (LA a ALA) a zdraviu prospešné 
MK (konjugovaná kyselina linolová – CLA, EPA, DHA 
a ďalšie). Mimoriadna pozornosť je v zahraničnej 
literatúre venovaná obsahu CLA, ale aj celkovému 
množstvu nasýtených, mononenasýtených a poly-
nenasýtených MK v prijímanej potrave. Odporúčaný 
pomer polynenasýtených a nasýtených mastných 
kyselín by mal byť napríklad vyšší ako je hodnota 
0,7; pomer omega 6 a omega 3 MK by mal byť nižší 
ako 4:1, atď. Z nasýtených mastných kyselín sa vy-
soký obsah kyseliny myristovej a palmitovej dáva do 
súvisu s rizikom kardiovaskulárnych ochorení, na-
opak pozitívnejšie je hodnotená kyselina steárová. 
Z nutričného a zdravotného hľadiska konzumentov 
živočíšnych a rastlinných produktov sa vo všeobec-
nosti pozitívnejšie hodnotia cis- izoméry MK, na-
opak negatívne trans- izoméry MK. Konjugovaná 
kyselina linolová (CLA) má podľa množstva publiko-
vaných prác antikarcinogénne, antiaterosklerotic-

ké, antidiabetické a iné zdraviu prospešné účinky. 
CLA je pritom spoločný názov pre rozličné pozičné 
a geometrické izoméry oktadekadienovej kyseliny 
(z nich je najdôležitejšia kyselina rumenová - RA). 

 Z viacerých zahraničných prác tiež vyplýva, že 
profil mastných kyselín u produktov živočíšneho 
pôvodu (mlieko, mäso) možno do značnej miery 
ovplyvniť výživou zvierat, aj keď posledné práce na-
značujú, že obsah jednotlivých MK, resp. skupín MK 
môže byť ovplyvnený aj genotypom zvieraťa (gene-
tická zložka variability zohráva svoju úlohu, ale nie 
tak významná ako výživa). Práce z posledných rokov 
naznačujú, že spektrum MK mlieka a  mäsa jatoč-
ných zvierat je u prežúvavcov významne ovplyvnený 
mierou využívania pastvy na jednej strane a koncen-
trovaného jadrového krmiva na strane druhej.

Na Slovensku sú produkované jatočné jahňatá 
2 kategórií. Do kategórie ĽJJ s jatočnou hmotnos-
ťou nižšou ako 13 kg zahrňujeme jahňatá prevažne 
dojných plemien oviec, a to buď z umelého odchovu 
(UO) alebo odchovu tradičného s využitím škôlko-
vania (TO). Jahňatá tejto kategórie, ktoré sú pro-
dukované najmä pred Veľkonočnými a Vianočnými 

Tab. 2: Významné skupiny mastných kyselín intramuskulárneho tuku a ich charakteristické pomery ľahkých a ťažkých jahniat v závislosti od spôsobu ich 
odchovu a plemena. 

Ukazovateľ
Ľahké jatočné jahňatá

P
Ťažké jatočné jahňatá

P
SKSD SKZV UOSD UOZVxLC POIF TOIF PIBE PISF

Nasýtené MK 45,6 45,2 44,8 41,0 ++ 48,70 57,87 48,59 45,57 +++

MK s rozvetveným reťazcom 1,95 1,81 0,45 0,27 +++ 1,92 2,43 1,95 1,80 +++
Mononenasýtené MK - MUFA 43,3 36,9 42,5 42,3 +++ 34,08 35,32 42,10 40,77 +++
Cis mononenasýtené MK 39,7 33,2 41,0 40,3 +++ 29,28 32,36 38,06 36,59 +++
Trans mononenasýtené MK 3,85 4,22 1,35 1,83 +++ 7,04 3,27 4,84 5,65 +++
Polynenasýtené MK - PUFA 11,1 17,9 12,7 16,3 +++ 17,21 6,80 9,30 13,66 +++
CLA 0,749 0,862 0,193 0,152 +++ 2,10 0,645 1,07 1,67 +++

n-6 PUFA 6,67 12,27 10,98 14,54 +++ 8,51 3,27 5,18 7,33 +++
n-3 PUFA 2,08 2,95 0,84 1,02 +++ 4,55 1,50 1,76 3,01 +++

Esenciálne MK 5,53 8,70 9,33 11,75 +++ 8,80 3,64 4,64 6,26 +++
PUFA / Saturated 0,247 0,421 0,285 0,408 ++ 0,360 0,118 0,193 0,304 +++
 n-6 PUFA/ n-3 PUFA 3,25 4,15 14,56 15,73 +++ 1,86 2,21 2,94 2,39 +++

C18:2 n-6 / C18:3 n-3 (LA/ALA) 6,80 9,23 39,11 45,15 +++ 2,68 3,06 4,98 4,22 +++

LC n-6 PUFA / LC n-3 PUFA 1,35 2,06 3,47 4,26 +++ 0,924 0,916 1,32 1,18 +++
AI (aterogénny index)*1 0,867 0,907 0,906 0,780 ns 0,970 1,581 0,926 0,820 +++
TI (trombogénny index)*1 1,31 1,25 1,44 1,24 + 1,24 2,13 1,51 1,25 +++
h/H index*2 1,57 1,65 1,55 1,76 ns 1,38 0,90 1,44 1,58 +++
DFA (žiaduce MK) *2 67,06 67,4 64,4 67,4 ns 66,95 56,65 66,68 68,89 +++

*1 – čím je hodnota vyššia, tým sú nepriaznivejšie zdravotné účinky
*2 – čím je hodnota vyššia tým sú priaznivejšie zdravotné účinky

Graf č.1: Obsah vybraných zdraviu prospešných mastných kyselín
intramuskulárneho tuku ľahkých a ťažkých jatočných jahniat v závis-
losti od spôsobu ich odchovu.

Graf č.2: Obsah polynenasýtených, omega 6, omega 3 a esenciálnych 
mastných kyselín intramuskulárneho tuku ľahkých a ťažkých jatoč-
bých jahniat v závislosti od spôsobu ich odchovu.
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sviatkami, majú v súčasnosti na Slovensku rozhodu-
júci podiel, z ktorých podstatná časť je exportovaná 
(cca 80%). Umelý odchov jahniat s využitím mlieč-
nych kŕmnych zmesí sa realizuje často v chovoch vy-
sokoprodukčných mliekových oviec, keď náklady na 
umelý odchov jahniat sú nižšie ako tržby z predaja 
mlieka bahníc v prvom mesiaci laktácie. Produkcia 
ŤJJ s jatočnou hmotnosťou vyššou ako 13 kg nie je 
tak významná, ale v posledných rokoch sa zvyšuje, 
čo súvisí s miernym nárastom stavov špecializo-
vaných mäsových plemien a nedojných plemien 
s kombinovanou úžitkovosťou. Pri produkcii ťažkých 
jatočných jahniat sa stále viac presadzuje aj na Slo-
vensku odchov jahniat po jarnom bahnení, pod mat-
kami, na pastve, s minimálnym alebo žiadnym vyu-
žívaním jadrového krmiva pri odchove jahniat (tzv. 
anglosaský spôsob chovu - PO). Tento systém chovu 
bahníc a odchovu jahniat do vyšších hmotností je 
rozhodujúcim vo všetkých ovčiarsky vyspelých kra-
jinách. Tradične sa však v našich podmienkach, ale 
aj v niektorých obilninársky intenzívnych oblastiach 
sveta (napr. vo Francúzku), odchovávajú ťažké jah-
ňatá v maštaľných podmienkach, pri intenzívnej 
výžive s použitím komplexných kŕmnych zmesí, sena 
a senáží (TO). Určitým prechodom medzi PO a TO je 
polointenzívny odchov (modifikovaný anglo-sasský 
spôsob), keby bahnenie prebieha v ovčíne, odchov 
jahniat je do jedného až troch týždňov v ovčíne 
(bahnice majú k dispozícii objemové a jadrové kr-
mivo) a po tomto období sú bahnice aj s jahňatami 
presúvané na pasienky, s možnosťou návratu do ov-
čína, najmä na začiatku odchovu jahniat. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených poznatkov, cie-
ľom predkladanej práce bolo posúdiť kvalitu ĽJJ 
z tradičného a umelého odchovu a ŤJJ z pastevné-
ho, tradičného a polointenzívneho odchovu, a to 
predovšetkým na základe spektra mastných kyselín 
intramuskulárneho tuku.

Analyzovaný biologický materiál
Biologickým materiálom analyzovaným v pred-

kladanej práci boli štyri skupiny ĽJJ (2 skupiny z TO 
pomocou škôlkovania - SK a 2 skupiny jahniat z UO). 
Z hľadiska plemennej štruktúry 2 skupiny jahniat 
z UO a TO tvorili jahňatá syntetickej populácie slo-
venskej dojnej ovce (SD; t.j. skupina UOSD, SKSD), 
jednu skupinu tvorili čistokrvné jahňatá plemena 
zošľachtená valaška (ZV; SKZV) a jednu skupinu 
jahniat z UO tvorili krížence ZV s nižším podielom 
plemena lacaune (LC; skupina UOZVxLC). V každej 
skupine boli rovnakým podielom zastúpené baránky 
a jahničky v pomere 13:7. Jahňatá z UO boli odcho-
vávané v samostatnej odchovni pomocou mliečnych 
kŕmnych zmesí a s využitím mliečnych kŕmnych 
automatov (výrobca Förster-Technik, dodávateľ 
Agrostar, s.r.o.). Presun jahniat do odchovne bol 
počas kolostrálneho obdobia. Od samého začiatku 
odchovu mali jahňatá k dispozícii ad libitne dateli-
no-trávne seno štandardnej kvality a kŕmnu zmes 
pre jahňatá. Pri oboch skupinách jahniat z UO mlieč-
na kŕmna zmes obsahovala 24,0 % rafinovaného 
rastlinného oleja (kokosový a palmový). Dve sku-
piny ĽJJ z TO (opäť 13 baránkov a 7 jahničiek) boli 
odchovávané tradičným spôsobom pod matkami, 
s využívaním škôlkovania. Pri tomto spôsobe od-
chovu bol jahňatám postupne obmedzovaný prístup 

k mliečnej žľaze matiek. Základná kŕmna dávka ma-
tiek škôlkovaných jahniat pozostávala zo sena (lúč-
neho, lucernového), kukuričnej senáže a jadrovej 
kŕmnej zmesi. 

Čo sa týka ŤJJ jedna skupina jahniat pochádzala 
z podniku, kde praktizujú dôsledný anglosaský spô-
sob chovu, kedy sú jahňatá počas celého odchovu 
na pastve spolu s matkami (skupina POIF). Počas 
tohto obdobia neboli jahňatá a ani ich matky pri-
krmované jadrovými zmesami, ani senom, prípadne 
silážami. Základom výživy jahniat bolo iba materské 
mlieko a neskôr pastva. Bahnice druhej skupiny ŤJJ 
z TO (skupina TOIF) boli odchované  v maštaľných 
podmienkach, s intenzívnym využitím jadrových 
kŕmnych zmesí pri odchove a výkrme. Kŕmna dávka 
ich matiek pozostávala len zo sena, senáží a jadro-
vého krmiva. V oboch predchádzajúcich skupinách 

boli odchovávané čistokrvné jahňatá plemena ile de 
France - IF. Tretia a štvrtá pokusná skupina jahniat 
bola odchovávaná polointenzívne (skupina PIBE 
a PISF), čo znamená, že jahňatá sa narodili a prvé 
2 až 3 týždne boli odchovávané v ovčíne, pod mat-
kami. Počas tohto obdobia mali bahnice k dispozícii 
kŕmne zmesi a objemové krmivo. Základom výživy 
jahniat bolo materské mlieko. Po tomto 1-3 týždňo-
vom období boli bahnice s jahňatami presúvané na 
pastvu, s možnosťou návratu do ovčína v prípade 
nepriazne počasia. Jedna skupina polointenzívne 
odchovávaných jahniat boli jahňatá plemena suf-
folk (SF) a druhá skupina jahňatá plemena berri-
chon du Cher (BE). Vo všetkých skupinách ŤJJ boli 
rovnakým podielom zastúpené baránky a jahničky 
(pomer 13:7). 

Po dosiahnutí jatočnej hmotnosti boli jahňatá 
odporazené na akreditovaných bitúnkoch NPPC-
-VÚŽV Nitra a SPU Nitra. Priemerná hmotnosť ĽJJ 
po hladovke bola u skupiny SKSD, SKZV, UOSD 
a UOZVxLC 16,88; 20,07; 17,12 a 17,45 kg. Priemer-
ná hmotnosť ŤJJ po hladovke bola u skupiny POIF 
27,24 kg, u skupiny TOIF 30,40 kg, u skupiny PIBE 
27,91 a u skupiny PISF 32,94 kg. Po 24 hodinách od 
porážky jahniat bola urobená pri každom jahňati 
komplexná jatočná rozrábka. Z najdlhšieho chrb-
tového svalu (Musculus longissimus lumborum et 
thoracis - MLLT) bola odobraná vzorka mäsa na sta-
novenie spektra MK intramuskulárneho tuku (IMT). 
Stanovenie profilu MK bolo uskutočnené v  labora-
tóriu Chemického ústavu PrF UK v Bratislave s použi-
tím plynovej chromatografie. Celkom bolo stanove-
ných 69 rôznych MK, z ktorých v predkladanej práci 
uvádzame najvýznamnejšie. Zistené MK sme zaradili 
aj do skupín podobného typu a vypočítali niekoľko 
charakteristických pomerov skupín MK a indexov 
(viď tab.2). 

Výsledky analýzy spektra mastných
kyselín intramuskulárneho tuku ĽJJ a ŤJJ

Jatočné polovičky čistokrvných jahniat plemena zošľachtená valaška.

Jatočné polovičky ľahkých jatočných jahniat
z umelého odchovu.
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V tab. 1 uvádzame najmä MK, ktoré na základe 
dostupných literárnych prameňov majú väčší či 
menší vplyv na zdravotný stav konzumentov jahňa-
cieho mäsa. Z tab. 1 je zrejmé, že spôsob odchovu u 
ĽJJ ale aj ŤJJ mal na obsah MK intramuskulárneho 
tuku vo väčšine prípadov vysoko významný vplyv. Čo 
sa týka nasýtených MK je dôležité, že obsah palmi-
tovej MK, ktorá sa považuje všeobecne za MK s ne-
priaznivým účinkom na zdravotný stav človeka (naj-
mä v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami), 
bol najvyšší u ŤJJ odchovávaných v ovčíne (28,51 
g/100g FAME), naopak najnižší u ŤJJ odchováva-
ných na pastve (21,80 g/100g). Zo skupiny ĽJJ bol 
obsah kyseliny palmitovej ale aj laurovej významne 
vyšší pri jahňatách z UO. Obsah nasýtenej kyseliny 
steárovej (považovanej za MK skôr s priaznivým 
účinkom) bol naopak najvyšší pri ŤJJ z pastevné-
ho odchovu (15,65 g/100g) a najnižší pri ĽJJ z UO 
(10,1 resp. 8,8 g/100g; P<0,001).

Z mononenasýtených MK trans-vakcénová MK 
(TVA), ktorá je považovaná za prekúrzor konjugova-
nej kyseliny linolovej, bola pri ŤJJ významne vyššie 
zastúpená ako pri ĽJJ, a to najmä pri ŤJJ z anglo-
-saského spôsobu odchovu (4,05 g/100g; viď tab. 1, 
graf 1). Najnižší bol pri ĽJJ z umelého odchovu (len 
0,112 až 0,133 g/100g). Naopak pri esenciálnej MK 
– kyseline linolovej (LA) bol jej obsah najvyšší pri 
ĽJJ z UO (9,07 resp. 11,49 g/100g), čo zjavne súvisí 
s tým, že v mliečnej kŕmnej zmesi jahniat z UO sú vy-
sokým podielom zastúpené rastlinné oleje. Naopak 
druhá esenciálna MK (alfa linolénová – ALA) bola 
u ĽJJ z TO v takmer trojnásobne vyššom zastúpení 
ako pri ĽJJ z UO a najvyššie hodnoty ALA boli zistené 
pri ŤJJ z anglo-saského pastevného odchovu (2,38 
g/100 g). Podstatné zistenie je, že pri ŤJJ z pastev-
ného odchovu bola zastúpená kyselina rumenová 
(RA), ktorá je najdôležitejším izomérom CLA s  anti-
karcinogénnými, antisklerotickými, imunomodulač-
nými a inými účinkami na zdravie ľudí niekoľkoná-
sobne vyššie zastúpená ako pri ŤJJ z TO (1,82 resp. 
0,564 g/100g FAME), pričom jahňatá z polointen-
zívneho odchovu mali tieto hodnoty intermediálne 
(tab.1). Dôležité je tiež zistenie, že ĽJJ z umelého 
odchovu mali v oboch skupinách obsah RA niekoľko-
násobne nižší ako pri ĽJJ z TO. Významným zistením 
je tiež fakt, že obsah polynenasýtených MK (PUFA) 
s dlhým reťazcom, so zdraviu prospešnými účinka-
mi, ako je EPA, DPA a DHA bol vo všetkých prípadoch 

najvyšší pri ŤJJ z pastevného odchovu a najnižšie 
hodnoty boli pozorované pri ĽJJ z umelého odchovu 
(tab. 1). V tomto smere ako druhá najlepšia skupina 
vyšla skupina ĽJJ z tradičného odchovu s využitím 
škôlkovania (skupina SKZV).

 
V tab. 2 uvádzame významné skupiny MK po-

dobného typu a tiež významné pomery MK, ktoré 
na základe doteraz získaných poznatkov sú veľmi 
dôležité pri ovplyvňovaní zdravotného stavu kon-
zumentov potravín obsahujúcich tuky. Z tab. 2 sú 
na prvý pohľad zrejmé významné rozdiely medzi 
porovnávanými skupinami jahniat s ohľadom na ich 
spôsob odchovu, a to v skupine ľahkých aj ťažkých 
jatočných jahniat. Vplyv spôsobu odchovu bol u ĽJJ 
a tiež ŤJJ na všetky ukazovatele uvedené v tab. 2 
vysoko významný (P<0,01 až 0,001). Výnimkou sú 
len vypočítané indexy (aterogénny index, hypo/
hypercholesterolemický index – h/H index a DFA 
index) pri ľahkých jatočných jahňatách. Najvyšší ob-
sah nasýtených mastných kyselín (NMK) bol zistený 
pri ŤJJ odchovávaných v ovčíne (57,87 g/100g), čo 
zrejme súvisí s vyšším podielom jadrových krmív 
v ich kŕmnej dávke. Obsah polynenasýtených MK 
v mäse ŤJJ z pastevného odchovu (17,21 g/100g) 
bol významne vyšší ako pri ŤJJ z TO (6,80 g/100g), 
pričom pri ŤJJ z polointenzívneho odchovu boli 
hodnoty intermediárne (graf 2). Obsah PUFA a tak 
isto obsah esenciálnych MK bol relatívne vysoký pri 
ĽJJ z UO čo zrejme súvisí s tým, že pri ĽJJ z UO bol 
obsah kyseliny linolovej relatívne vysoký (viď tab. 1, 
graf 2). S touto skutočnosťou súvisí aj fakt, že po-
mer LA a ALA bol pri ĽJJ z UO niekoľkonásobne vyšší 
(39,11 resp. 45,15) ako pri ĽJJ z TO (6,80 resp. 9,23) 
a ešte výraznejší bol v porovnaní so všetkými 4 sku-
pinami ŤJJ (2,68 až 4,98). Podobne pomer n-6/n-3 
(t.j. omega-6 ku omega-3 MK) bol niekoľkonásobne 
vyšší pri ĽJJ z UO (14,56 resp. 15,73) v porovnaní 
s ĽJJ z TO (3,25 resp. 4,15) a tiež so všetkými skupi-
nami ŤJJ (1,86 až 2,94 – viď tab. 2). Uvedený pomer 
pri ĽJJ z UO niekoľkonásobne prekračuje zdravot-
níckymi autoritami odporúčaný pomer (maximálne 
4:1). Pomer polynenasýtených a nasýtených MK ne-
dosiahol odporúčané hodnoty ani u jednej skupiny 
jahniat (mal by byť vyšší ako 0,7). Najpriaznivejšia 
hodnota bola dosiahnutá z ĽJJ pri skupine SKZV 
(0,421) a u ŤJJ v skupine POIF. 

V súčasnosti sa zo spektra MK najväčšia pozor-

nosť venuje, ako bolo uvedené vyššie, konjugova-
nej kyseline linolovej (CLA). Je mimoriadne dôle-
žité zistenie, že obsah CLA v IMT ťažkých jatočných 
jahniat z pastevného odchovu (2,10 g/100g) bol 
viac ako trojnásobne vyšší ako pri ŤJJ z tradičného 
odchovu v ovčíne, pričom ŤJJ z polointenzívneho 
odchovu mali hodnoty opäť intermediárne, čo sú-
visí so spôsobom výživy jahniat. Najnižšie hodnoty 
CLA boli zistené pri ĽJJ z umelého odchovu (0,193 
resp. 0,152 g/100 g FAME), pričom tieto hodnoty sú 
takmer trojnásobne nižšie ako pri ĽJJ z tradičného 
odchovu pomocou škôlkovania a viac ako 10-násob-
ne nižšie ako pri ŤJJ z pastevného odchovu. Z analy-
zovaných 8 skupín ľahkých a ťažkých jatočných jah-
niat mali najhoršie parametre aterogénneho indexu 
(AI) a trombogénneho indexu (TI) ťažké jatočné 
jahňatá z tradičného odchovu (skupina TOIF). Hod-
noty týchto indexov by sa mali pritom pohybovať 
okolo hodnoty „1“. Z hľadiska indexu h/H dosahujú 
ĽJJ priaznivejšie hodnoty ako ŤJJ. 

Záver
Na základe komplexného hodnotenia intramus-

kulárneho tuku ĽJJ z umelého odchovu a tradičného 
odchovu a ŤJJ z pastevného anglo-saského systému 
odchovu, tradičného intenzívneho odchovu v ovčíne 
a polointenzívneho odchovu môžeme konštatovať, 
že kvalita mäsa jahniat uvedených 8 skupín je veľmi 
rozdielna. Je zrejmé, že ĽJJ z UO nedosahujú kvalitu 
ĽJJ z TO. Okrem známych skutočností, že ĽJJ z UO 
majú nižšie PDP, nižšiu jatočnú výťažnosť a nižší po-
diel svaloviny v jatočnom trupe, ĽJJ z UO majú naj-
mä významne horšiu kvalitu mäsa posudzovanú na 
základe spektra MK intramuskulárneho tuku. Týka 
sa to predovšetkým niektorých zdraviu prospešných 
MK (napr. CLA), ale aj celkového posúdenia jed-
notlivých skupín MK a charakteristických pomerov 
MK. Pri ĽJJ z UO je nepriaznivý najmä pomer ome-
ga-6 a omega-3 MK. Čo sa týka hodnotenia kvality 
ŤJJ z pastevného, tradičného a polointenzívneho 
odchovu, z našich výsledkov je zrejmé, že jahňatá 
z PO sú podstatne kvalitnejšie ak kvalitu posudzu-
jeme na základe spektra MK intramuskulárneho tu-
ku. Jahňatá z pastevného odchovu majú významne 
vyššie zastúpenie esenciálnych (LA, ALA) a zdraviu 
prospešných MK (najmä CLA) ako ŤJJ z TO. Jahňa-
tá z polointenzívneho odchovu možno na základe 
spektra MK hodnotiť pozitívne. Celkovo na základe 
prezentovaných výsledkov môžeme konštatovať, 
že najvyššiu kvalitu mäsa majú ŤJJ z pastevného 
odchovu, podobnú kvalitu majú ĽJJ z tradičného 
odchovu pomocou škôlkovania a ŤJJ z polointen-
zívneho odchovu, potom ŤJJ z tradičného odchovu 
v ovčíne a najhoršiu kvalitu mäsa majú ĽJJ z umelé-
ho odchovu. Možno však predpokladať, že v prípade 
prepočtu obsahu analyzovaných mastných kyselín 
na 100 g konzumovaného mäsa výsledky by mohli 
byť pozmenené, vzhľadom na rozdielny obsah intra-
muskulárneho tuku v mäse ŤJJ a ĽJJ odchovaných 
vyššie uvedenými spôsobmi.

 
 Použitá literatúra je u autorov.
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Jatočné polovičky ľahkých jatočných jahniat z umelého odchovu.
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Úvod
Vývoj mliekarstva na Slovensku poznamenal i hlboké 

zmeny a v celkovej produkcii mlieka, v jeho spracovaní a aj 
v spotrebe mliečnych výrobkov. Za posledných 20 rokov sa 
podstatne znížili počty hovädzieho dobytka ( až o 80 %), 
znížila sa domáca výroba mliečnych výrobkov a prestali 
sme byť sebestační v spotrebe mliečnych výrobkov. Celková 
spotreba mliečnych výrobkov v prepočte na mlieko sa zníži-
la z 253 kg na osobu a rok na 150 kg a z toho sa ešte takmer 
50 % mliečnych výrobkov dováža. Zmeny nastali aj prícho-
dom cudzích mliekarenských spoločností, ale aj vplyvom 
globalizácie a nástupu obchodných reťazcov.

 Napriek tomuto neutešenému trendu chov oviec 
a aj kôz nezaznamenal takéto negatívne zmeny a možno 
konštatovať, že sa zvlášť ovčie mliekarstvo stabilizovalo 
a dokonca sa ďalej úspešne rozvíja. Za posledných 20 ro-
kov pod tlakom legislatívy Európskej únie sa podstatne 
zmenili podmienky na spracovanie ovčieho mlieka, zlepšilo 
sa vybavenie salašov i malých mliekarní a hlavne zlepšil sa 
sortiment i kvalita ovčích mliečnych výrobkov. Dôkazom 
toho je celý rad súťaží na ovčiarskych slávnostiach po ce-
lom Slovensku. Napriek takejto pozitívnej reklame však 
stále zaostávame v spotrebe ovčích a kozích mliečnych 
výrobkov, nakoľko v západnej Európe sa ich konzumuje až 
vyše 6,0 kg na osobu a rok, kdežto u nás je to len 1,7 kg 
na osobu a rok. Z toho vidieť, že máme ešte veľkú rezervu 
na ďalšie zvyšovanie domácej produkcie ovčieho i kozieho 
mlieka a na spotrebu kvalitných ovčích i kozích mliečnych 
výrobkov. Takýto trend by veľmi pomohol i k rozvoju ovčiar-
stva, k využitiu zanedbaných lúk a pasienkov a k celkovému 
rozvoju nášho vidieka.

Normotvorné princípy spracovania ovčieho mlieka 
Potravinový kódex – mlieko a výrobky z neho
Podľa Výnosu MP SR č.2143/2006-100 slovom „ovčie“, 

alebo z „ovčieho“ možno označovať mlieko, alebo výrobok 
z ovčieho mlieka, ak sa na výrobu použilo ako surovina len 
ovčie mlieko.

Výrobky z ovčieho mlieka sa členia na tieto skupiny:
a) modif ikované ovčie mlieko, ochutené ovčie mlieka 

a tekuté ovčie mliečne výrobky,
b) ovčie kyslomliečne výrobky,
c) ovčie syry.

Modifikované mlieko a modifikované tekuté mlieč-
ne výrobky z mlieka kravského, ovčieho, alebo kozieho 
sú tepelne ošetrené zmesi dvoch mliečnych výrobkov 
alebo viacerých mliečnych výrobkov, a to tekutých, za-
hustených alebo sušených, alebo mliečnych zložiek vo 
výrobkoch, ktoré majú odlišné zloženie v porovnaní s ne-
modifikovanými výrobkami. Za modifikované výrobky sa 
považujú aj také výrobky, ktoré sú upravené technologic-
kým procesom tak, aby že sa niektoré zo základných zlo-
žiek z nemodifikovaného výrobku odstránia alebo sa ich 
podiel zníži alebo zvýši.

Ochutené mlieko a ochutené výrobky z mlieka krav-

ského, ovčieho, alebo kozieho sú tepelne ošetrené vý-
robky na báze mlieka s prídavkom ochucujúcich zložiek, 
alebo prídavných látok, ktoré im dodávajú špecif ickú 
príchuť alebo konzistenciu a ktoré nesmú nahradiť žiad-
nu z mliečnych zložiek. Do modifikovaných výrobkov a do 
ochutených výrobkov sa nesmú pridávať potraviny a ich 
zložky, ako sú tuky nemliečneho pôvodu a bielkoviny ne-
mliečneho pôvodu.

Kyslomliečne výrobky sú výrobky vyrábané z krav-
ského, ovčieho, alebo kozieho mlieka, alebo z mliečnych 
výrobkov procesom kysnutia s vhodnými mikroorganizma-
mi, ktoré vyvolávajú charakteristické biochemické zmeny 
sprevádzané znížením pH, vyzrážaním bielkovín mlieka 
a tvorbou aromatických látok. Charakteristickým znakom 
kyslomliečných produktov je prítomnosť živých mikroorga-
nizmov použitých na fermentáciu.

Ovčí jogurt bez prídavku nemliečnych zložiek možno 
vyrábať v trhových druhoch, ktoré sú podľa množstva tu-
ku v hmotnostných percentách členia na skupiny, pričom 
množstvo beztukovej sušiny v hmotnostných percentách je 
s prihliadnutím na použitú surovinu a proces fermentácie :
a) najmenej 5,5, ak ide o ovčí jogurt bez úpravy tuku,
b) menej ako 5,5, ak ide o ovčí jogurt s upraveným množ-

stvom tuku.
Syr je zrejúci alebo nezrejúci mäkký, polotvrdý, tvrdý 

alebo extra tvrdý výrobok, v ktorom pomer srvátkových 
bielkovín ku kazeinu nepresahuje pomer týchto bielkovín 
v mlieku; vyrába sa úplným alebo čiastočným vyzrážaním 
bielkovín z mlieka kravského, ovčieho alebo kozieho o rôz-
nom množstve tuku alebo z cmaru, alebo ich vzájomnou 
kombináciou pôsobením syridla alebo iných vhodných 
koagulačných činidiel, alebo kyseliny mliečnej, vzniknu-
tej biologickým kysnutím mliečneho cukru a čiastočným 
oddelením srvátky, uvoľnenej v procese spracovania, ale-
bo inými výrobnými technikami zahrňujúcimi koaguláciu 
bielkovín mlieka, ktorých výsledok je výrobok s obdobnými 
fyzikálnymi, chemickými a organoleptickými vlastnosťami. 
Takto vyrábané syry tvoria skupinu prírodných syrov.

Ovčí hrudkový syr je syr vyrábaný vyzrážaním bielko-
vín z ovčieho mlieka pôsobením syridla a čiastočným od-
delením srvátky uvoľnenej v procese výroby. Skladovaný 
ovčí syr je rozdrvená a zomletá zmes vyzretého ovčieho 
hrudkového syra a jedlej soli, dokonale utlačená a sklado-
vaná.

Bryndza je prírodný syr, vyrobený zo zrejúceho ov-
čieho hrudkového syra, alebo zo zmesi zrejúceho ovčieho 

hrudkového syra a vykysnutého hrudkového (kravského) 
syra, alebo zo zmesi skladovaného ovčieho syra a vykysnu-
tého hrudkového syra; bryndza musí obsahovať najmenej 
50,0 hmotnostného percenta ovčieho syra zo sušiny vý-
robku.

Bryndza podľa suroviny použitej na jej výrobu sa člení na :
a) ovčia bryndzu vyrábanú len z ovčieho hrudkového sy-

ra,
b) zmennú bryndzu vyrábanú z ovčieho hrudkového syra 

a hrudkového syra,
c) zmesnú bryndzu vyrábanú zo skladovaného ovčieho 

syra a hrudkového syra.
Bryndza podľa množstva tuku v sušine v hmotnostných 

percentách sa člení na :
a) ovčiu bryndzu s množstvom tuku v sušine najmenej 48,
b) plnotučnú zmesnú bryndzu s množstvom tuku v sušine 

najmenej 48,
c) zmesnú bryndzu s množstvom tuku v sušine najmenej 

38.
Bryndza podľa množstva sušiny v hmotnostných per-

centách sa člení :
a) ovčia bryndza s množstvom sušiny najmenej 48,
b) zmesnú bryndzu s množstvom sušiny najmenej 44.

Pri označovaní ovčích výrobkov sa nemusí uvádzať slo-
vo prírodný syr. V názve syra so špeciálnou úpravou ako je 

údenie, parenie, strúhanie, porciovanie, sušenie a pod., 
sa táto úprava musí uvádzať. Názov „ovčia bryndza“ mož-
no uvádzať len ak ide o bryndzu, na výrobu ktorej bol ako 
surovina použitý len ovčí hrudkový syr. V názve zmes-
nej bryndze sa slovo „zmesná“ nemusí uvádzať. V názve 
bryndze vyrobenej zo zmesi z ovčieho hrudkového syra 
a hrudkového syra, možno uvádzať aj slovo „letná“. V ná-
zve bryndze vyrobenej zo zmesi skladovaného ovčieho syra 
a hrudkového syra možno uvádzať aj slovo „zimná“.

V názve mliečnych výrobkov možno používať slovo 
„bryndzová“, napr. „bryndzová nátierka“, len ak mliečny 
výrobok obsahuje podiel bryndze väčší ako 50,0 hmotnost-
ného percenta.

Požiadavky na mikrobiologickú kvalitu mlieka a syrov :
-  Pasterizované tekuté mliečne výrobky - Enterobacte-

rie - menej ako 1 KTJ /ml
  syry z pasterizovaného mlieka 
 -  E. coli - 100 KTJ /ml
-  Syry zo surového mlieka 
  - koagulázopozitívne stafylokoky – 10 000 KTJ / ml
-  Syry z pasterizovaného mlieka 

Tradičné ovčie syrárske špeciality. Zrenie polotvrdých ovčích syrov.

Kvalita ovčích mliečnych výrobkov
a možnosti jej zlepšenia
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 - koagulázopozitívne stafylokoky - 100 KTJ / ml 

3. Tradičné špeciality z ovčieho mlieka
Ovčí hrudkový syr
Aj keď sa zdá, že výroba ovčieho hrudkového syra je 

dobre známe a všetci to vedia, nie je to celkom tak. Už 
prevažná väčšina našich bačov to robí správne, no mnohí 
si výrobu ovčieho hrudkového syra zjednodušujú a to na 
úkor kvality. Podstatným nedostatkom je, keď ovčie mlie-
ko počas dojenia vychladne, potom tam pridajú zvýšené 
množstvo syridla a po krátkom zrážaní syreninu nešetrne 
rozbijú. Chybou je, ak tam pridajú horúcu vodu na lepšie 
vytúženie syrového zrna, ktorá pritom zničí prítomnú 
kyslomliečnu mikroflóru a následne potom takýto syr hor-
šie prekysáva a vznikajú nečisté chute syra. Doporučuje sa 
preto dodržiavať teplotu sýrenia 32 °C a prídavok kyslo-
mliečnej kultúry (alebo vykysnutej srvátky z predchádza-
júceho dňa)a nechať syr v teple dobre vykysnúť (pH 5,2). 

Hlavné požiadavky na zabezpečenie kvality a zdravot-
nej bezpečnosti ovčieho hrudkového syra možno zhrnúť 
nasledovne :
-  dodržanie hygieny a sanitácie pri získavaní a spracova-

ní mlieka,
 -  zabezpečenie dobrého prekysnutia syra, t.j. dodržanie 

času zrážania syridlom a teploty sýrenia, prídavok kul-
túry (alebo vykysnutej srvátky),

 -  dodržanie celkovej doby kysnutia pri požadovanej tep-
lote (18 – 20 °C počas 1 – 2 dní) a zrenia syra na výro-
bu bryndze 8 – 10 dní (15 – 18 °C).
Z ovčieho mlieka sa okrem ovčieho hrudkového syra 

a bryndze vyrába celý rad ďalších syrárskych špecialít. Už 
samotný hrudkový ovčí syr sa často krát krája na menšie 
kúsky aj údi a tak sa predáva. Tiež vykysnutý ovčí hrudko-
vý syr sa zvykne na povrchu okoreniť, alebo inak dochutiť. 
Veľmi často sa ovčí hrudkový syr upravuje aj skladovaním 
v slanom náleve (10 % roztok kuchynskej soli), alebo aj 
v jedlom oleji. Takéto syry sa pritom ochucujú rôznymi ko-
reniami a často sú uchovávané i s cibuľou, paprikou a inou 
zeleninou.

Popri hrudkovom syre sú veľmi známe a obľúbené via-
ceré tradičné špeciality z ovčieho mlieka a to parené ovčie 
syry (parenice, korbáčiky) a oštiepkové syry. Popri tom je 
veľmi známa a obľúbená žinčica. Ovčie mlieko sa však po-
užíva aj na výrobu zrejúcich polotvrdých syrov z nízko do-
hrievanou syreninou.

Pri výrobe ďalších ovčích špecialít zo surového ovčieho 
mlieka sú legislatívne tie isté požiadavky na mlieko a na 
hotové výrobky ako u ovčieho hrudkového syra.

Slovenská bryndza a bryndzové modifikácie
Samotná Bryndza je jeden z mála výrobkov, ktoré majú 

nefalšovaný slovenský pôvod. Podľa definície je vyrábaná 
z ovčieho hrudkového syra, alebo zo zmesi syrov z ovčieho 
a kravského hrudkového syra, pričom podiel syra z ovčie-
ho mlieka musí byť v sušine bryndze vyšší ako 50 % hmot. 
Základnou surovinou na výrobu bryndze je ovčí hrudkový 
syr, alebo jeho skladovaná forma a hrudkový syr vyrobený 
z kravského mlieka. 

Technológia výroby bryndze prešla dlhoročným vý-
vojom. Tieto zmeny priniesli so sebou aj zmeny názvov 
bryndze. V nedávnej minulosti boli zaužívané názvy ovčia 
bryndza, letná bryndza a zimná bryndza, pričom - ovčia 
bryndza – je vyrobená len z ovčieho hrudkového syra, - 
letná bryndza – je vyrobená zo zmesi ovčieho hrudkového 
syra a kravského hrudkového syra, - zimná bryndza – je 
vyrobená zo zmesi skladovaného ovčieho syra a kravského 

- hrudkového syra. 
V súčasnosti sa označenie bryndze upravilo a na oba-

loch môžeme nájsť nasledovné názvy:
Ovčia bryndza - vyrobená len z vykysnutého, vyzreté-

ho ovčieho hrudkového syra
Bryndza - vyrobená zo zmesi syra vyrobeného z ov-

čieho mlieka (prípadne aj skladovaného ovčieho syra) 
a syra vyrobeného z kravského mlieka, pričom podiel syra 
z ovčieho mlieka musí byť v sušine bryndze vyšší ako 50 % 
hmot.

Ďalšie známe členenie bryndze je možné aj podľa spô-
sobu ošetrenia ovčieho mlieka a výroby ovčieho hrudkové-
ho syra, a to :
-  ovčí hrudkový syr vyrobený zo surového ovčieho mlie-

ka (spravidla na salašoch   
  v horských podmienkach), bryndza z neho vyrobená sa 

musí označiť slovami   
  „vyrobené zo surového ovčieho mlieka“, 
-  ovčí hrudkový syr vyrobený z pasterizovaného ovčie-

ho mlieka (spravidla v bryndziarňach, alebo mlie-
karňach), pričom výrobca nemá povinnosť, ale môže 
v označení bryndze uviesť, že bola vyrobená z pasteri-
zovaného ovčieho mlieka.
“Slovenská bryndza” je názov o získanie ktorého sa 

usilujú mnohí naši výrobcovia bryndze na Slovensku, aby 
sa odlíšil od označenia syrov v zahraničí, ktoré sa volajú 
tiež bryndza. Ide o výrobok s chráneným označením ze-

mepisného pôvodu, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené 
v špecifikácii tohto výrobku. 

Je skutočne pravda, že čisto ovčia bryndza má veľmi 
dobrej senzorické a aj výživové vlastnosti a odborníci na 
výživu ju nazývajú aj „slovenské zlato“. Je to aj pre svoje 
výnimočné zloženie a tiež pre vysoký obsah prírodných 
probiotických kultúr. 

Ovčie parenice, korbáčiky a malé tvarované syry
Ovčie parené syry sa v malovýrobe vyrábajú z dobre vy-

kysnutého ovčieho hrudkového syra. Kyslosť syra by mala 
dosiahnuť 5,2 pH a menej, alebo 80 °SH a viac.

Vykysnutý ovčí syr sa najskôr nareže, alebo nakrája na 
menšie hranolovité kusy syra a tieto sa potom ručne, ale-
bo na mlynčeku režú na tenké plátky. Tieto plátky syra sa 
potom dávajú do pariaceho stroja, alebo do horúcej vody 
s teplotou cca 80°C . Akonáhle sa syr ocitne v horúcej vode 
je potrebné začať syr miešať, resp. miesiť a to tak dlho, až 
bude z neho rovnomerná ťahavá plastická hmota. Parenie 
ovčieho syra je náročnejšie ako parenie kravského syra 
a veľmi závisí od ošetrenia surového mlieka (nesmie sa 
podchladiť) a od dobrého prekysnutia syra .

Ak sa vyrábajú pareničky ručne, tak táto horúca syro-
vá masa sa vtláča a rozťahuje do vydlabaného dreveného 
žľabu, ktorý ma potrebnú hrúbku a dĺžku parenice. Takto 
vyformovaný pás syreniny sa hneď vloží do studenej slanej 

vody ( cca 15 % -ný roztok soli o teplote 10 – 15 °C) a ne-
chá sa krátko schladiť a vysoliť. Po cca 2 – 4 min. sa takto 
stuhnutý pásik pareného syra stáča a uväzuje do tvaru pa-
reničky. Pri tzv. mechanizovanej výrobe sa horúca napare-
ná syrová hmota preleje do upevneného lievika, ktorý má 
taký široký spodný otvor aký je potrebný na mechanické 
vylisovanie pásika syra pre pareničku. Tento pás vytvaro-
vanej syreniny sa po vysolení v slanej a studenej vode aj 
mechanicky stáča do tvaru parenice. Vyformované pareni-
ce sa spravidla zhora mierne zalisujú, aby získali rovnakú 
výšku a prevažne sa krátko údia studeným dymom.

Korbáčiky sa z teplej, naparenej masy syra vyrábajú 
podobne. Syrové nite sa zas môžu ťahať tradične - ručne 
a hneď ich chladiť a soliť v studenej slanej vode. Tu sole-
nie prebieha rýchlejšie a solia sa preto krátko (1 – 3 min.), 
podľa hrúbky nite. Potom sa narežú na rovnaké dĺžky a 
ručne sa motajú do tvaru korbáčikov. Podobne sa robia 
korbáčiky pri použití mechanizácie výroby rovnomerných 
tenkých syrových nití a to tak, že namiesto širšieho pásika 
na pareničku sa syrová masa vtlačí do zárezov lisovacieho 
valca a vytvoria sa tak tenké nite. Vytvarované nite po vy-
solení sa narežú na rovnakú dĺžku a ručne sa pletú rôzne 
tvary korbáčikov. 

Naparenú hmotu syra možno vtlačiť aj do rôznych 
menších tvarovaných formičiek prevažne z vydlabaného 
dreva, a tam sa syr nechať vychladnúť. Až po vychladnutí 
sa takýto syr solí ponorením do slaného roztoku a to na 
dobu v závislosti od hmotnosti a tvaru syra. Môže to byť od 
3 min. až do 3 hodín (napr. pre väčšie cca 0,5 kg tvarované 
syry).

Všetky spomínané ovčie syry a to aj parené sa spravidla 
údia studeným dymom z pilín tvrdého dreva a to 30 – 90 
min. Počas údenia je potrebné najmä pareničky otáčať, aby 
boli rovnomerne zaúdené. Počas údenia by syr nemal pod-
statne vysýchať. Hotové parené syry po výrobe sa zabalia 
a označia do spotrebiteľských obalov.

Ovčí oštiepok
Tradičný oštiepok z ovčieho mlieka musí mať prívlastok 

“ovčí”, lebo bežné oštiepky sú z kravského mlieka. Tento 
ovčí oštiepok sa odlišuje od priemyslovo vyrobeného oš-
tiepka z kravského mlieka tým, že sa nerobí z pareného 
kravského hrudkového syra, ale že sa robí syrenina ako na 
polotvrdý syr a naparuje sa iba na povrchu v horúcej vode. 

Pôvodná bačovská technológia výroby oštiepku vy-
chádzala z technológie výroby ovčieho hrudkového syra. 
Po formovaní hrudky sa však čerstvá syrenina zbavená 
srvátky ručne drobila a vtláčala do odmernej nádoby veľ-
kosti oštiepka (0,5–1,0 kg). Tento kus syra sa potom ešte 
ručne prehnetáva a vytláča sa srvátka. Potom sa na hrubo 
vytvarovaný syr vajcovitého tvaru ponorí do teplej vody o 
teplote 60 – 70 °C a po doformovaní a získaní plastického 
povrchu sa syr vtlačí do dvojdielnej drevenej formy s orna-
mentikou . Vo forme sa ešte dobre zalisuje, alebo stiahne 
tak, aby sa dokonale vyplnila forma a nechá sa vychladnúť. 
Takto vytvarovaný syr sa potom solí v slanej vode cca 12 
hod. Po vysolení sa syr zavesí do udiarne a pomaly sa údi. 
Sušina takéhoto bačovského oštiepku je 60 – 65 % a tuk 
v sušine 47 – 50 %. Vnútro oštiepka by malo byť celistvé, 
bez dierovania, konzistencia tvrdšia, vyzretá a chuť kyslo-
mliečna po údenom ovčom syre. Trvanlivosť takéhoto oš-
tiepku je veľmi dlhá (aspoň 3 mesiace). 

  
Ovčie zrejúce polotvrdé syry
Z ovčieho mlieka a to buď zo surového, alebo i z pas-

terizovaného, sa vyrába aj celá rada zrejúcich a aj tvrdých 

Hodnotenie ovčích syrov na Ovčiarskej nedeli
v Pribyline
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syrov. U nás je známy syr Merino, ale i rôzne polotvrdé 
nelisované ovčie zrejúce syry na viacerých salašoch. Tie-
to zrejúce polotvrdé ovčie syry sú prevažne tvaru malého 
bochníka. Jeho sušina je 54 % a obsah tuku v sušine je 45 
%. Je to chuťovo veľmi dobrý, zrelý ovčí syr. Jeho techno-
lógia výroby je taká istá ako je to u syrov z nízko dohrie-
vanej syreniny z kravského mlieka. Veľmi podobné je i celá 
rada malých tvarov polotvrdých a až tvrdých syrov, ktoré sa 
líšia rôznym spôsobom zrenia, ošetrenia a balenia. V za-
hraničí je veľmi známy tvrdý domáci syr z ovčieho mlieka 
Pecorino.

Ovčia žinčica a syr Urda
Tradične sa na salašoch vyrábali sladké, alebo kyslé 

žinčice, ktoré boli veľmi obľúbenou a vyhľadávanou po-
chúťkou nielen pre personál salaša, ale aj pre turistov. 
Žinčica je vlastne srvátkový nápoj z ovčieho mlieka po 
výrobe hrudkového syra. Vzniká zahriatím srvátky na kopli 
na teplotu nad 85 °C, kedy sa začnú zrážať srvátkové biel-
koviny. Tieto sa po vytvorení vyzrážanej bielej vrstvy sr-
vátkových bielkovín po dostatočnom oddelení zvrchu po-
zbierajú a dajú sa do osobitnej nádoby. Po vychladnutí sa 
táto zmes srvátky a srvátkových bielkovín rozmixuje. Keď 
sa táto žinčica sa nechá v teple (18 - 22 °C) prekysnúť do 
ďalšieho dňa vznikne tzv. kyslá žinčica. Pôvodne sa žinčica 
samovoľne prekysávala. Vyrovnaná kvalita kyslej žinčice 
sa dosiahne, ak sa do vychladenej sladkej žinčice pridajú 
kyslomliečne baktérie 0,5 – 1,0 % a nechá sa prebehnúť 
bežná fermentácia ako u kyslomliečných nápojov. Potom 
nasleduje vychladenie a maloobchodné balenie.

Dobre pripravená kyslá žinčica má byť tekutá, prime-
rane hustá, mierne hrčkavá a môže sa oddeľovať časť sr-
vátky. Chuť a vôňa je typicky ovčia a po použitej kultúre. 
Žinčica by mala mať sušinu minim. 20,0 %, obsah tuku naj-
menej 1,0 % a kyslosť minim. 60 °SH, alebo 5,4 pH.

Vyzrážaná srvátková bielkovina, ktorá je vlastne žinči-
cou, ak sa ďalej nechá odkvapkávať a zbaví sa prebytočnej 
srvátky i miernym lisovaním v plachietke tak vznikne pô-
vodný tradičný ovčí srvátkový syr Urda. Robí sa to najskôr 
vychladnutím na 35°C, potom sa pridajú čisté mliekaren-
ské kultúry ako u žinčice. Takáto zmes sa naleje do perfo-
rovaných formičiek, alebo do plachetiek, kde bude odtekať 
srvátka. Pri odkapaní a otáčaní v teple sa syr mierne lisuje. 
Syr vo forme sa nechá do ďalšieho dňa prekysnúť. Potom sa 
vyberie z foriem a solí sa krátko v soľnom kúpeli (pri 14°C 
teplej vody s obsahom soli 15 %). Vysolený a vykysnutý 
syr sa konzumuje čerstvý. Jeho sušina je 45 -50 % a obsah 
tuku 10 %. Tento syr má jemnú, múčnatú konzistenciu a je 
nevýraznej chuti po srvátkových bielkovinách. 

Srvátkové bielkoviny majú výnimočnú biologickú 
hodnotu, ktorá podstatne prevyšuje hodnoty vaječných a 
mäsových bielkovín a tiež mliečneho kazeínu. Srvátkové 
bielkoviny sú bohatým zdrojom nielen esenciálnych, ale 
aj vetvených aminokyselín, dôležitých pre stavbu svalov, 
v ktorých sú zastúpené. Preto odborníci na zdravú výživu 
odporúčajú konzumovať srvátkové produkty osobám s ná-
ročnou fyzickou prácou a vrcholovým športovcom. 

4. Ďalšie druhy ovčích syrov a špecialít
Ďalšou zaujímavou skupinou ovčích syrov, ktoré sa už 

dávnejšie u nás vyrábali , ale ich výroba sa nezachovala do 
dnešných čias, sú rôzne menej známe syry tvrdé, alebo aj 
polotvrdé. Tiež veľmi zaujímavé sú syry vzniknuté kombi-
nácie čerstvej syreniny z kravského mlieka a prídavkom 
čerstvého ovčieho hrudkového syra, pomletého, alebo aj 
skladovaného. Touto kombináciou vznikali rôzne druhy 

mazových, ale aj plesňových syrov(Choč).
Pôvodne sa z ovčieho mlieka vyrábali na našom úze-

mí nasledovné druhy tvrdých, alebo polotvrdých syrov 
z ovčieho mlieka :
-  Karpatský syr, alebo Karpatská tehla – bol to tvrdý, 

plnotučný, dlho zrejúci syr bochníkového tvaru z vy-
soko dohrievanej syreniny, cca 45 % t.v s., pôvodne 
vyrábaný len z ovčieho mlieka.

 -  Toporecký syr – polotvrdý , plnotučný syr, tvaru men-
šieho bochníka, tiež pôvodne vyrábaný len z ovčieho, 
prípadne zmesného mlieka.

-  Klenovecký syr – polomäkký guľovitý syr o hmotnosti 
cca 1,0 – 1,5 kg z ovčieho, alebo z kravského mlieka. 
Vyrábal sa ako ovčí hrudkový syr, ktorý sa potom ruč-
ne stláčal, namáčal do horúcej vody a prepichoval sa 
ihlou na rýchlejšie zbavenie sa srvátky. Potom po na-
parení povrchu v horúcej vode sa  natlačil do vzorko-
vanej guľatej formy formy. Mal cca 54 % sušiny a 40 % 
tuku v sušine. Z ovčieho mlieka sa súčasnou technoló-
giou vyrábajú aj iné špeciality – sušené, alebo tepelne 
opracované. Do týchto špecialít možno zaradiť :

 -  Sušenička oštiepková - Syrec vysušený . Je to tvrdý 
vysušený ovčí oštiepkovitý syr, ktorý je určený na strú-
hanie.

-  Bryndzový krém SEHA – je to lahodná, jemná zmes 
rozomletého ovčieho a kravského hrudkového syra so 
smotanou a tvarohom balená v kelímkoch.

-  Termizované druhy bryndze – sú to jemno rozmixo-
vané a tepelne ošetrené druhy bryndze s predlženou 
trvanlivosťou, ktoré môžu obsahovať aj prídavné látky, 
stabilizátory a ochucovadlá.

-  Tavené ovčie syry – sú to taviarensky spracované syry 
z ovčieho hrudkového syra, alebo skladovaného ovčie-
ho syra , alebo dokonca vyrobené zo sušeného ovčieho 
mlieka. Napr. ovčí syr Salaš , ktorý má sušinu 45 % 
a obsah tuku v sušine tiež 45 %.
Pri tepelne opracovaných výrobkoch z ovčieho mlieka 

by sa podľa súčasnej legislatívy už v názve nemal vyskyto-
vať názov bryndza, ale len ako prívlastok napr. bryndzová 
nátierka a pod. 

Ovčí syr so zelenou plesňou 
Ovčí syr so zelenou plesňou v ceste sa vyrába v tvare 

malých bochníkov a má obsah sušiny 50 % a obsah tuku 
v sušine tiež 50 %. Ich štruktúra je mramorovitá a v du-
tinkách syra je zelená pleseň. Chuť týchto syrov je veľmi 
špecifická, lahodná, mierne pikantná po plesni.

Samotná technológia výroby spočíva v polokyslom 
sýrení mlieka, v prídavku plesňovej kultúry do mlieka a vo 
vytužení syrového srna. Zrno sa nakoniec zbaví srvátky, 
mierne sa osolí a plní do foriem, v ktorých sa prekysáva 
i otáča. Syr sa solí nasucho 2 dni a potom po následnom 
prepichaní zrie vo vlhkej a chladnej pivnici. 

Podobných ovčích syrov je v zahraničí celá rada a mno-
hé boli vyvinuté aj v Československu. Boli to hlavne moza-
ikové syry, plesňové syry s bielou i zelenou plesňou a pa-
rené zmesné syry. Táto skupina ovčích syrov má ešte veľkú 
budúcnosť.

Ovčí jogurt
Ovčie mlieko, pre svoju vynikajúcu chuť a bohaté nut-

ričné zloženie je vynikajúcou surovinou aj na výrobu kyslo-
mliečných nápojov a zvlášť jogurtov. Ovčie mlieko pre svoj 
vysoký obsah bielkovín nepotrebuje pre výrobu kyslomlieč-
nych nápojov žiadne stabilizátory a ani zahusťovacie látky. 
Na prípravu jogurtu je potrebná termofilná jogurtová kul-

túra, alebo bežný konzumný biely jogurt. Ďalej je potrebné 
mať vyhrievaný priestor s udržateľnou teplotou 30°C – dl-
hodobom zrážaní, alebo až 42°C pri krátkodobom zrážaní.

Použitá jogurtová kultúra - musí dostatočne rýchlo 
produkovať kyselinu mliečnu pri fermentácií a po ochlade-
ní čo najmenej prekysávať, vytvárať v požadovanej miere 
arómové látky a produkovať slizové látky na zlepšenie kon-
zistencie a štiepiť mliečne bielkoviny. Kultúry s rýchlym 
prekysávaním - majú tendenciu dokysávať aj po ochladení; 
kultúry s pomalou tvorbou kyseliny mliečnej - dovoľujú na 
začiatku fermentácie rast nežiaducich baktérií (koliform-
ných baktérii).

Ovčie jogurty s pevným koagulátom (klasické ovčie 
jogurty) vyrábajú sa z vysoko pasterizovaného mlieka pri 
95 °C 20 s. Vysoká pasterizácia je za účelom koagulácie 
srvátkových bielkovín a následne na lepšie viazanie voľnej 
vody. Na zabránenie vystupovania tuku sa odporúča použiť 
aj homogenizáciu a to tlakom 18 až 20 MPa (60 -70 °C). 
Takto pripravené mlieko sa pri teplote 42 - 45 °C očkuje 
prídavkom 1-2 % jogurtovej kultúry a uchováva v teple pri 
teplote cca 45 °C. Po 3 - 4 hod by malo byť ovčie mlieko 
zrazené Takto vzniklý jogurt sa potom ochladí sa pod 10 
°C. Titračná kyslosť jogurtu je 60 - 65 °SH. Vyzrážaný jo-
gurt by mal mať pevnú, jemnú, krájateľnú konzistenciu, 
a chuť mierne kyslú .

 Aj do ovčích jogurtov sa môžu pridávať (dole do po-
hárika pred pridaním naočkovaného mlieka , alebo navrch 
po vyzrážaní) aj rôzne ovocné džemy. Do polotuhej masy je 
možné pridávať kúsky zeleniny, alebo aj liečivých byliniek. 

 
5. Aktuálne úlohy pre rozvoj ovčieho mliekarstva a 

syrárstva
-  udržať a ďalej rozvíjať chov oviec a v tom aj ovčie mlie-

karstvo, 
-  trvale si budovať svoje národné syrárske špeciality, 

ktoré by mohli vytvárať priaznivý imidž slovenského 
ovčiarstva i mliekarstva,

-  podporiť rozvoj vidieckej agroturistiky, kde by sa vyrá-
bali miestne mliečne i ovčie syrárske špeciality, 

-  vypracovať projekty na vzorové horské a nížinné sala-
še, ktoré by pracovali v súlade s požiadavkami na agro-
turistiku, 

-  doriešiť problematiku ekonomiky ovčiarstva a ekolo-
gického využitia využitia trávnych porastov v podhor-
ských a horských oblastiach,

-  presadzovať a propagovať spoločenský a zdravotný vý-
znam ovčieho mlieka a ovčích výrobkov z ovčieho mlie-
ka,

-  doriešiť prípravu odborného vzdelávania personálu 
mliekarní a salašov pre problematiku ovčieho mliekar-
stva.

6. Záver
Ako z doterajšieho vývoja vyplýva Slovensko má boha-

té tradície s ovčím mliekarstvom a má aj veľké predpoklady 
na jeho ďalší rozvoj, čo by znamenalo veľký celospoločen-
ský prínos. Podmienkou však je, aby sa dosiahla konkuren-
cieschopnosť našich výrobkov so zahraničnými a aby sa 
zvýšila a udržala kvalita našich ovčích mliečnych výrobkov. 
Dôležitou požiadavkou je, aby naši chovatelia i spracova-
telia mali rovnocenné podmienky a podporu, aké sú bež-
né v krajinách EÚ. Dosiahli sa už dobré výsledky s kvalitou 
našich ovčích mliečnych výrobkov a máme dostatok nevy-
užitých pastvín i nezamestnaných, aby sa mohla zvyšovať 
produkcia ovčieho mlieka a potom aj spotreba našich kva-
litných mliečnych špecialít.
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Základná charakteristika 
poľnohospodárskeho družstva 
Liptovské Revúce

Farma oviec vznikla v roku 
1976 ako súčasť bývalého Agro-
kombinátu Liptov, Liptovská Osa-
da a transformáciou v roku 1994 
vzniklo samostatné Poľnohospo-
dárske družstvo Liptovské Revúce, 
ktoré hospodári v pôdno - ekolo-
gickom horskom regióne Národ-
ných parkov Veľká Fatra (1054,53 
ha) a Nízke Tatry (246,8 ha) o cel-
kovej výmere 1 299,33 ha. Z tejto 
výmery je len 15,92 ha ornej pôdy 
spĺňajúcej podmienky obhospo-

darovania z dôvodu svahovitosti. 
TTP tvoria 1 285,41 ha, ktoré sa 
členia pri obhospodarovaní podľa 
výskytu biotopov. 

Výrobná oblasť zodpovedá 
podtypu horských hospodárstiev 
s absolútnou prevahou plytkých 
pôd, stredne ťažké, až ťažké so 
stredným až vysokým obsahom 
skeletu. Oblasť je charakterizo-
vaná nadmorskou výškou nad 
700 m, svahovitosťou 25-40°, čím 
sa družstvo zaraďuje do horskej 
skupiny H1 s celoročným prieme-
rom teplôt 6°C a ročným prieme-
rom zrážok nad 700 mm. 

Výrobné zameranie
Vzhľadom na štruktúru,druh, 

typ, rázovitosť a klimatické pod-
mienky katastra hlavným cieľom 
stratégie podnikania Poľnohos-
podárskeho družstva je:

• chov oviec zošľachtená valaška 
– cca 2300 ks

• výroba 100% ovčích mliečnych 
výrobkov vo vlastnej mliekárni

• produkcia plemenných bara-
nov a jahničiek na ďalší chov

• chov výkrmových broilerov – 
320 000 ks ročne

• kompostovanie hydinového 
trusu a maštaľného hnoja

• zachovanie a udržanie kraji-
notvornosti a rázu Národných 
parkov

• zachov anie  b iodiver z i t y, 
ochrana biotopov

V rastlinnej výrobe sa nepo-
užívajú priemyselné hnojivá. Pre 
dosiahnutie kvality trávneho po-
rastu okrem exkrementov zvierat 
do pôdy sa zapráva kompostova-
ný maštalný hnoj a kompostova-
ný hydinový trus z vlastnej pro-
dukcie živočíšnej výroby – 1872 

Tabuľka 1:  Štruktúra pôdneho fondu PD Liptovské Revúce

Charakter flóry: ha %

TTP- lúky 225,46 ha 17,35%

TTP-mezofilné 557,02 ha 42,87%

TTP – horské lúky na kosenie 495,60 ha 38,14%

TTP - vlhkomilné 5,33 ha 0,42%

Orná pôda 15,92 ha 1,22%

Celkom: 1 299,33 ha 100,00 %

Tabuľka 2: Teploty podľa jednotlivých mesiacov: (Ø 6,9)

mesiac I.  II.  III. IV.   V.  VI. VII. VIII. IX.  X.  XI. XII.

teploty -4,9 -3,1 1,5 7,0 13,2 15,5 17,2 16,3 12,8 7,5 2,7 -1,4

Priemerný úhrn zrážok (711 za rok) 

mesiac I.  II.  III. IV.   V.  VI. VII. VIII. IX.  X.  XI. XII.

zrážky 37 35 41 45 71 93 101 85 58 53 50 42

Tabuľka 3: Početné stavy hospodárskych zvierat PD Liptovské Revúce podľa rokov v ks

Kategória 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bahnice+ prip. jarky 1896 1821 1845 1811 1804 1792 1727 1717 1800 1815

Pl.barany 40 43 41 41 52 70 76 76 64 48

Aukčné barany 44 30 38 45 31 34 28 18 20 20

Jahničky 372 327 384 327 329 434 409 346 376 369

Výkrm 46 89 52 79 69 56 92 128 43 168

Celkom: 2398 2310 2360 2303 2285 2386 2332 2285 2303 2420

Chov čistokrvných oviec plemena 
zošľachtená valaška a realizácia 
ovčích produktov z chovu oviec 
PD Liptovské Revúce
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t. Kvalitný porast, biodiverzita 
zabezpečujú kvalitný krm, čo sa 
nesporne prejavuje v kvalite ži-
vočíšnych produktov. Ročne po-
trebujeme 500 t kvalitného sena, 
600 t senáže, 400 t kukuričnej 
siláže a 60 t slamy. 

Ďalším poslaním RV podniku 
je dodržiavať zásadné podmien-
ky ochrany pôdy, krajinotvornosť 
pre rozvoj agroturizmu a zane-
chať krásu a čistotu prírody aj 
ďalším generáciám.

Zameranie živočíšnej výroby 
je orientované na chov čistokrv-
ného plemena oviec zošľachtená 
valaška v súlade s produkciou 
rastlinnej výroby a chov hydi-
ny – konkrétne výkrm broilerov 
– 4 zástavy, pričom jednorázový 
zástav je 80 000 ks a produkciu 
plemenného materiálu ZV. V cho-
ve oviec má družstvo dlhoročnú 
tradíciu, má vybudované materi-
álno – technologické zabezpeče-
nie chovu, ako aj dodávateľsko-

-odberateľské vzťahy. V šľachtení 
plemena vyskúšalo rôzne kríženie 
plemena napr. s východofrízkou 
ovcou a laconskou ovcou pre zvý-
šenie mliekovej úžitkovosti, ako 
aj mäsovými plemenami ile de 
france, berison, texel, suffolk. 
Od kríženia sa upustilo, nakoľko 
pre zvieratá naše klimatické a prí-
rodné podmienky neboli vhodné ( 
nízka životnosť, chodivosť, cho-
robnosť..) a plne sme sa začali 
venovať chovu čistokrvnej ZV so 

zameraním kvalitnej selekcie a vý-
beru plemenníkov pre zvyšovanie 
plodnosti a mliekovej úžitkovosti. 

Realizácia ovčích produktov
Poľnohospodárske družstvo 

Liptovské Revúce sa zameriava 
na celoročnú produkciu ovčieho 
mlieka, produktov z neho a ov-
čieho mäsa .Chováme jahňatá na 
veľkonočné a vianočné sviatky, 
ako aj intenzívne jahňatá počas 
celého roka. Produkciu ovčieho 

Tabuľka 4:  Produkcia mlieka a reprodukčné ukazovatele ZV bahníc ŠCH PD Liptovské Revúce v porovnaní s bahnicami ZV ŠCH a bahnicami ŠCH 
plemena cigája za celé Slovensko

Kontrolný 

rok

Produkcia mlieka

 ( v litroch)
Percento oplodnenia Percento plodnosti

Percento plodnosti 

na obahnenú bahnicu

ŠCH PD ŠCH SR ŠCH SR ŠCH PD ŠCH SR ŠCH SR ŠCH PD ŠCH SR ŠCH SR ŠCH PD ŠCH SR ŠCH SR

ZV ZV cigája ZV ZV cigája ZV ZV cigája ZV ZV Cigája

2005 103,95 103,95 105,74 97,9 91,1 90,7 120,9 111,7 116,1 123,5 122,6 128,0

2006 106,47 107,48 103,83 88,4 89,4 92,9 131,5 113,7 123,1 148,8 127,2 132,6

2007 112,48 108,7 107,51 90,6 90,9 88,2 117,4 114,7 116,7 129,6 126,2 132,2

2008 126,5 102,11 103,79 91,1 91,9 91,8 128,7 117,3 109,2 141,3 127,7 119,0

2009 113,47 102,98 102 92,1 90,7 88,6 128,5 117,9 115,5 139,5 130,0 130,3

2010 113,33 111,19 111,56 93,7 90,1 87,8 132,8 117,1 112,2 141,7 130,0 127,7

2011 123,11 123,44 116,07 90,3 87,4 91,8 129,4 117,4 121,7 143,3 134,3 132,6

2012 114,29 115,56 108,28 86,5 86,1 89,1 122,3 113,1 115,7 134,1 131,2 129,8

2013 110,71 113,79 112,91 94,3 88,9 91,8 137,4 115,5 117,8 145,6 129,9 128,3

Tabuľka 5:  Mlieková úžitkovosť ZV bahníc na PD Liptovské Revúce v porovnaní so ŠCH a RCH Slovenska

Kontrolný 

rok

Produkcia mlieka 

( v litroch)
Obsah tuku ( v %) Obsah bielkovín ( v %) Obsah laktózy ( v %)

PD ŠCH SR RCH SR PD ŠCH SR RCH SR PD ŠCH SR RCH SR PD ŠCH SR RCH SR

2005 103,95 103,95 97,12 6,54 7,31 7,49 5,73 5,81 5,87 4,62 4,66 4,68

2006 106,47 107,48 114,47 6,62 7,53 7,45 5,64 5,88 5,97 4,62 4,62 4,65

2007 112,48 108,70 105,92 6,76 7,29 7,26 5,62 5,82 5,99 4,68 4,74 4,74

2008 126,50 102,11 107,46 7,50 7,44 6,98 5,81 5,76 6,06 4,60 4,65 4,65

2009 113,47 102,98 119,53 7,10 7,32 7,79 5,50 5,58 5,36 4,60 4,65 4,76

2010 113,33 111,19 - 7,84 7,73 - 5,58 6,32 - 4,53 4,51 -

2011 123,11 123,44 - 7,40 7,56 - 5,78 5,71 - 4,50 4,56 -

2012 114,29 115,56 66,45 7,82 7,56 7,32 5,90 5,76 5,61 4,50 4,50 4,61

2013 110,71 113,79 7,91 7,52 - 5,92 5,69 - 4,46 4.55 -
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mlieka sa zabezpečuje dvoma spô-
sobmi: tradičným salašníctvom 
a strojovým dojením oviec (ALFA 
LAVAL 2x24). 

Spracovanie a predaj produktov 
z ovčieho mlieka
Zvýšenie ekonomickej efektív-

nosti viedlo k vybudovaniu vlast-
nej mliekárne a bitúnku. Postupne 
okrem klasického ovčieho hrudko-
vého syra sa sortiment rozširoval 
o údené, parené syry a kyslomlieč-
ne nápoje. Celkom máme v ponuke 
11 produktov: ovčí hrudkový syr, ov-
čí údený syr, nakladané syry v oleji, 
oštiepok, bryndza, parenice – čer-
stvé a údené, nite – čerstvé a úde-
né, žinčica a jogurt. Ovčí hrudkový 
syr, údený syr, bryndza a oštiepok 
sú označované značkou kvality SK 
GOLD. Výrobky rozvážame do via-
cerých malých predajní v rámci Slo-
venska – Nitra, Vráble, Bratislava 
a orientujeme predaj na rekreačné 
strediská Jasná a Donovaly.

Spracovanie a predaj ovčieho 
a jahňacieho mäsa

Nízke ceny za jahňacie a ovčie 

mäso rozhodlo o zriadení vlastné-
ho bitúnku a rozrábkarne ovčie-
ho mäsa a jeho speňažovanie vo 
vlastnej réžii. Predaj orientuje-
me s predajom ovčích mliečnych 
produktov v rámci slovenského 
trhu. Jahňacie a ovčie mäso do-
sahuje vysokú kvalitu fyzikálno-
-chemických vlastností mäsa ako 
napr. obsah celkovej vody v mäse 
(MLLT) 75,0%, bielkovín 20,5% 
a tuku 3,2% a celkovú výživovú 
hodnotu.

Hodnotenie podniku a ciele
Podnik za posledné obdobie zís-

kal ocenenia:
Absolútnym úspechom bol 

rok 2012, keď na Agrokomplexe 
plemenný baran získal najvyššie 
ocenenie Šampiona výstavy a naj-
fotogenickejšie zviera, plemenné 
jarky získali Zlatý kosák. Neza-
ostávajú ani výrobky z ovčieho 
mlieka, ktoré sú ocenené znač-
kou kvality SK GOLD na výrobky 
BRYNZDA, OVČÍ HRUDKOVÝ SYR, 
OVČÍ ÚDENÝ SYR, OŠTIEPOK a za 
ktoré sme tento rok získali ocene-
nie ,, Majster syrár“ na Ovenáliách 

2014 vo Východnej. Je to potešu-
júce, no zároveň zaväzujúce.

Cieľom poľnohospodárskeho 
družstva aj naďalej ako priority 
ostáva zachovanie rázu krajiny, kra-
jinotvornosť a efektívnosť v chove 
oviec a hydiny s perspektívou pre-
daja vlastných výrobkov vo vlast-
ných zariadeniach. 

V tomto smere plánuje preskú-
mať možnosti využitia vlastného 

vodného zdroja na výrobu elektric-
kej energie za účelom dosiahnuť 
sebestačnosť vo výrobe energie 
a prepracovať podmienky vidiec-
keho turizmu so špecif ikáciou na 
prírodné podmienky a efektívnejšie 
f inalizovanie vlastných produk-
tov. Ekonomiku podniku aj naďalej 
tvoriť s využívaním dostupných fi-
nančných prostriedkov v rámci štát-
neho rozpočtu a zdrojov EÚ. 

Tabuľka 7:  Hodnotenie aukčných baranov plemena zošľachtená valaška z chovu PD Liptovské Revúce  predvedených na nákupných trhoch v rokoch 
2005- 2013

Kontrolný 

rok

Počet 

predvedených 

baranov

Genetická vnímavosť 

na scrapie
Priemerná 

produkcia mlieka 

za stádo

Priemerný 

korigovaný 

prírastok za stádo

Priemerný korigovaný 

prírastok za plemeno 

ZV

Výsledné triedy

I. II. III. ER EA EB

2005 23 3 12 8 99,6 271 252 16 4 3

2006 36 5 14 17 103,9 251 257 20 14 2

2007 35 6 19 10 106,5 264 253 19 15 10

2008 39 13 24 2 112,5 266 256 21 17 1

2009 31 13 17 1 126,5 282 262 18 12 1

2010 23 3 20 - 113,5 241 265 17 6 -

2011 28 13 15 - 113,3 256 264 21 7 -

2012 9 4 5 - 123,1 260 259 8 1 -

2013 19 5 14 - 114,3 264 258 13 5 1

Tabuľka 6: Porovnanie intenzity rastu baránkov ŠCH ZV na PD Liptovské 
Revúce s priemerom baránkov ZV ŠCH a RCH Slovenska a baránkov ŠCH 
cigája na Slovensku ( v g).

Kontrolný 

rok

Baránky

PDP ZV 

na PD

PDP ŠCH ZV 

Slovenska

PDP RCH ZV 

Slovenska

PDP ŠCH 

cigája 

Slovenska

2005 325 295 0 244

2006 289 261 0 259

2007 330 301 333 281

2008 304 298 283 300

2009 277 294 0 292

2010 303 287 0 270

2011 320 271 0 262

2012 320 301 0 264

2013 304 293 0 290
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MVDr.Patrik Keľo 
Keľo a synovia s.r.o., Veľké Teriakovce

Spoločnosť Keľo a synovia s.r.o. hospodári 10 
km severne od Rimavskej Soboty na celkovej výmere 
p.p. 1648 ha . Chovu oviec na úrovni šľachtiteľského 
chovu sa venuje od roku 2002 , kedy kúpila cca 100 
ks plemenných bahníc plemena ile de france a cca 
100 ks plemenných bahníc plemena berrichone du 
cher od spoločnosti IPM Babin Most. V roku 2008 
začala aj s chovom mliekového plemena lacaune im-
portovaním 80 ks plemenných jariek a 2 plemenných 
baranov z Francúzska . V súčasnosti aj tento chov je 
na úrovni šľachtiteľského chovu. V roku 2012 náku-
pom 10 plemenných bahníc a 1 plemenného barana 
plemena blue du maine od chovateľa ktorý tieto 
zvieratá importoval na Slovensko zo severozápadnej 
časti Francúzska, sme založili rozmnožovací chov 
tohto plemena. Cieľom spoločnosti v tejto oblasti 
je produkovať geneticky vysokohodnotné plemenné 
zvieratá a zároveň poskytnúť chovateľské know how 
z vlastného chovu. V tomto príspevku vám chceme 
ponúknuť základné informácie - ako to robíme my. 

Vzhľadom na výraznú odlišnosť systému chovu 
mäsových plemien od systému chovu mliekových 
plemien sa im budem venovať osobitne.

Dnes chováme 160 ks plemenných bahníc pleme-
na IF , 160 ks bahníc plemena BE a 10 bahníc ple-
mena blue du Maine. Všetky tri chovy sú umiestnené 
na samostatných poľnohospodárskych strediskách. 
Systém chovu je zameraný na optimalizáciu pomeru 
nákladov a produkcie. V praktickej rovine sa snaží-
me o vysokú úžitkovosť zvierat , vysokú produktivitu 
práce ošetrovateľov a efektívne vstupy. 

Úžitkovosť zvierat ,resp. jeden z kľúčových pa-
rametrov – plodnosť na obahnenú bahnicu sa za 
posledné roky pohybuje na úrovni cca 180-200%, 
čo môžeme považovať za parametre veľmi slušné aj 
v porovnaní s domácou populáciou vo Francúzsku. 
Všetky plemenné barany, ktoré zaraďujeme do cho-
vu sú importované z Francúzska . Okrem zabezpeče-
nia vysokej kvality plemenných baranov je potrebné 
sa zamerať aj na selekčný tlak resp. kvalifikovaný 
výber a zástav plemenných jahničiek do vlastného 
chovu. O nič menej nie je dôležitá aj prísna bonitá-
cia a brakovanie plemenných bahníc. V našom chove 
je bahnica vyraďovaná po 5 sezónach, t.j. vo veku 7 
rokov, respektíve skôr ak je jej úžitkovosť neuspoko-
jivá. Čo sa týka popisu systému chovu, zvieratá sú 
ustajnené v maštali na hlbokej podstielke, pričom 
prakticky počas celého roka majú adlibidný prístup 
na pašu. V blízkom okolí ovčína máme vybudované 
oplôtky, čo pokladáme za kľúčové chovateľské za-
riadenie v chove mäsových oviec. Zvieratá si samé 
nastavia časový model pasenia. Snaha o celoročný 
chov mimo maštale sa v našich podmienkach stretla 
s viacerými rizikami. Počas bahnenia dochádzalo 
k nežiaducim stratám zo strany predátorov – divé 
psy, líšky, taktiež počas dlhšieho daždivého obdobia 
bol na jahňatách pozorovateľný evidentný dyskom-
fort. Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli v našich 

podmienkach poskytnúť zvieratám maximálne po-
hodlie v podobe voľného prístupu do ovčína, kde je 
vždy zabezpečená suchá podstielka. Výživa v zim-
ných mesiacoch je tvorená predovšetkým senom, 
ktoré je zakladané do klasických X rebríkov. Mesiac 
pred kotením ovce ostriháme a zvýšime im prísun 
energie v podobe prídavku 200g ovsa na kus a deň. 
V období pred pripúšťaním robíme bahniciam ener-
getický flushing v podobe zaradenia 200g ovsa na 
kus a deň počas 2 týždňov. Taktiež v období pred 
pripúšťaním doprajeme bahniciam kvalitný multi-
minerálny liz s dostatočnou dotáciou vitamínu E 
a beta karoténu. Ďalej využívame tzv. baran efekt, 
to znamená, že 3 týždne pred začatím pripúšťania 
dáme bahniciam do kontaktu „cez drangu „ barana. 
Toto spôsobí, že ovce začnú ovulovať a pripúšťanie 
je realizované až na druhú ovuláciu, ktorá je na po-
čet ovulovaných vajíčok bohatšia. Pripúšťanie u nás 
začíname od 1.9. po dobu 8 týždňov. Starostlivosť 
o zvieratá počas kotenia je kľúčová, absolútne dô-
ležité je, aby po obahnení bol do 2 hodín jahňaťu 
zabezpečený prísun mledziva, prvotne označenie 
jahňaťa a evidencia do denníka kotenia je samozrej-
mosťou. Pôrodné koterce /veľkosť 2 x 1 m/sú nevy-
hnutným chovateľským zariadením. Na tretí deň po 
pôrode, pokiaľ je všetko v poriadku je ovca presú-
vaná s jahniatkami z pôrodného koterca do väčšej 
skupiny - do 10 bahníc. Následne po ďalších dvoch 
týždňoch už je možné vytvoriť skupinu o pocte do 
25- 30 bahníc. Jahňatá sú od 2 týždňov škôlkované 
, kde majú limitovaný prístup ku kŕmnej zmesi ČOJ. 
Vo veku cca 30 dni vychádzajú spolu s bahnicami 
do oplôtku na pastvu. Odstav jahniat je u nás rea-
lizovaný vo veku 3-4 mesiace. Z hľadiska prevencie 
ochorení u nás realizujeme vakcináciu proti klostrí-
diovej enterotoxémii , samozrejme dehelmintizáciu 
2x ročne , u jahniat sa zameriavame taktiež na pre-
vencia monieziózy. Ďalej je potrebne venovať konti-
nuálnu bdelosť pred krívaním hlavne včasným indi-
vidulánym ošetrením zvierat , ktoré začínajú krívať 
a jeho oddelením od stáda , následným opakovaným 
lokálnym ošetrením. V oblasti prevencie pred TSE aj 
zásluhou importu plemeníkov len triedy ARR/ARR je 
situácia v našom chove aj v tejto oblasti priaznivá.

Záverom chcem konštatovať, že chov oviec mä-
sových plemien je pri zvládnutí vyššie spomínaných 
kritických bodov veľmi jednoduchý a pokiaľ je pas-
tva organizovaná v oplôtkoch, tak okrem zimného 
obdobia je to hlavne „len“ o dennej kontrole zdra-
votného stavu zvierat. Ako jednu zo základných 
chýb a porušení chovateľského know how , by som 
chcel varovať pred včasným odstavením jahniat vo 
veku cca 6-8 týždňov /tzv. veľkonočné jahňatá/ . 
Následne je potrebné riešiť vážny problém čo z bah-
nicou , ktorá má v tom období ešte značnú produk-
ciu mlieka, pričom vydájanie mäsových oviec je fy-
zicky veľmi náročné.

Chov dojného plemena lacaune 
V súčasnosti chováme 360 bahníc , ich počet 

plánujeme zvýšiť na 500ks. Bahnice sú celoročne 
ustajnene v maštali , zároveň však majú prístup aj 

na pastvu , ktorá je v oplôtku a je bezprostredne pri 
ovčine . Výživa dojných bahníc je okrem pastvy tvo-
rená kompletnou kŕmnou dávkou vo forme TMR pri-
pravovanou v miešacom kŕmnom voze. Veľmi dobrú 
skúsenosť máme s KD, ktorá je zložená z 30 % podie-
lu kvalitného sena, 50 % podielu lucernovej senáže 
a 20% podiel kukuričnej siláže . Dávka jadrového 
krmiva, ktorá je predkladaná v dojárni je cca 400 g 
KZ na bahnicu a deň. Priemerná produkcia mlieka je 
v našom chove na úrovni 280-320 l za laktáciu . V sú-
časnosti prechádzame na systém mimosezónneho 
pripúšťania , keď väčšinu bahníc sa snažíme pripustiť 
v období marec – máj. Pred kotením bahniciam začí-
name zaraďovať KD rovnakého zloženia ako pre lak-
tujúce ovce. Po pôrode je potrebne zabezpečiť , aby 
jahňa do 2 h dostalo prvé mledzivo. Prvotné ozna-
čenie jahňaťa je samozrejmé , taktiež umiestnenie 
bahnice v individuálnom koterci , kde je zabezpečená 
denná kontrola stavu mliečnej žľazy. Po troch dňoch 
je bahnica pustená do početnejšej skupiny , pričom 
z touto skupinou už ide raz denne na dojáreň , kde 
sa skontroluje stav mliečnej žľazy, pripadne sa po-
dojí. Termín odstavu v našom chove sa snažíme riešiť 
vo veku 4 týždne. Jahňatám je v škôlke od 1.tyzdna 
predkladaná ČO- ka a veľmi dobrú skúsenosť máme 
aj s  predkladaním lucernovej senáže. U časti bah-
níc realizujeme veľmi skorý odstav – na 3 deň a to 
z dôvodu , že niektoré bahnice majú veľmi objemnú 
mliečnu žľazu a jahňa nedokáže z nej cicať. Tieto 
jahňatá dávame k automatu na napájanie jahniat, 
kde im venujeme špeciálnu pozornosť. Mimosezón-
ne pripúšťanie realizujme pomocou prípravku Chro-
nogest , pričom ovce ktoré nezabreznú pripúšťame 
v prirodzenom období ruje - september , október . Čo 
sa týka plodnosti , u nás dosahujeme cca 160-170 % 
plodnosť na obahnenú bahnicu . Používame impor-
tovaných plemenných baranov z Francúzska. Ročné 
brakovanie oviec je na úrovni 25 % a najneskôr po 5. 
laktácii ovce vyraďujeme . Dôraz taktiež kladieme na 
kvalitnú minerálnu výživu a hlavne zdravotnú nezá-
vadnosť krmív. Po stránke prevencie ochorení sa za-
meriavame na prevenciu klostrídiovej enterotoxémie 
, chlamidiózy, robíme pravidelnú dehelmintizáciu , 
prevenciu krívania a mastitíd.

V nasej spoločnosti sa venujeme aj prevádzke 
reštauračného zariadenia – Salaš pod Maginhra-
dom , kde ponúkame špeciality z baranieho mäsa, 
samozrejme bryndzové halušky , taktiež výrobky 
z ovčieho mlieka. Snažíme sa aj touto formou propa-
govať samotné ovčiarstvo v očiach bežnej slovenskej 
verejnosti . Pravdou je ovčiarstvo ma na Slovensku 
jednu špeciálnu výsadu - spája sa s kultúrnym de-
dičstvom slovenského národa . Aj preto je potrebne 
zakomponovať do PRV a iných podporných mecha-
nizmov vyššiu finančnú podporu chovu oviec.

Záverom chcem dodať, že optimálny model ma-
nažmentu chovu oviec v konkrétnom podniku je 
potrebne riešiť vždy individuálne v kontexte zoo-
technických , veterinárnych , pôdnoklimatických, 
personálnych a iných podmienok daného chovu. Dô-
ležité je mať ambíciu robiť veci lepšie , pretože kde 
je vôľa, tam je aj cesta ! 

Chov oviec v spoločnosti Keľo a synovia s.r.o. 
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Chov ovcí na území dnešní České republi-
ky má bohatou tradici. První písemné zmínky 
o něm pocházejí z 11. století. Od počátku 18 
století začala v českých zemích dominovat pro-
dukce merinové vlny. Toto období je nazýváno 
“časem zlatého rouna”. Vynikajících chovatel-
ských výsledků dosáhl zejména Ferdinand Geis-
selern (1751-1824) z Hoštic u Kroměříže, který 
jako první v rámci kontinetální Evropy začal 
cíleně šlechtit vlnařské ovce, což mu přineslo 
označení “moravský Bakewell“. Nícméně brzy 
nato došlo k radikální změně domácích i me-
zinárodních podmínek pro další rozvoj ovcí. 
V souvislosti se zánikem trojhonového způsobu 
hospodaření a rostoucí intenzifikaci rostlinné 
výroby docházelo k postupnému omezování 
možnosti pastvy ovcí. Od těch dob počty ov-
cí na českém území značně kolísají. Poslední 
výrazný pokles stavů ovcí měl místo v 90-tých 
létech minulého století, jako následek pádu 
cen vlny. V těch dobách nastaly velké změny, 
jak pokud jde o užitkové zaměření, tak způso-
by chovu a od začátku nového milénia se začaly 
počty ovcí opět postupně zvedat (Graf 1). 

Současná pozice chovu ovcí v rámci 
zemědělského sektoru v České republice. 
V dnešní době představuje chov ovcí ved-

lejší odvětví živočišné výroby v rámci České 
republiky. Podle údajů Českého statistického 
úřadu bylo k 1.4.2014 chováno celkem 225 397 
ovcí, z čehož bylo 128 986 bahnic. Do kontro-
ly užitkovosti byla v roce 2013 zapojena téměř 
pětina bahnic (22,632) zahrnující 35 plemen 
i část jejich kříženců. Průměrné hodnoty zák-

ladních ukazatelů užitkovosti u nejpočetněj-
ších plemen ovcí v rámci kontroly užitkovosti 
jsou uvedeny v Tabulce 1. V přepočtu na velké 
dobytčí jednotky reprezentují ovce pouze oko-
lo 3% živočišného sektoru v rámci ČR. Nicméně 
ovce plní důležitou úlohu při udržování trva-
lých travních porostů, které tvoří 23,5% ze-
mědělské půdy a zejména v této souvislosti lze 
spatřovat perspektivu dalšího rozvoje chovu 
ovcí. 

Šlechtění ovcí v rámci České republiky
Organizace šlechtitelské práce
Významnou úlohu v procesu šlechtění ov-

cí sehrávají zejména Svaz chovatelů ovcí a koz 
v ČR (SCHOK) zabezpečuje vedení plemenných 
knih i převážnou část výkonu kontroly užitko-
vosti u ovcí, dále Českomoravská společnost 
chovatelů, která je ze zákona pověřena vede-
ní ústřední evidence zvířat, vedením státních 
registrů plemeníků a prováděním odhadů ple-

Historie chovu a šlechtění ovcí v českých 
zemích

Tabulka 1: Průměrné hodnoty základních ukazatelů užitkovostí u plemen s minimálním počtem 100 bahnic v rámci KU v ČR za rok 2013 (pouze čisto-
krevní jedinci).

PLEMENO
POČET 

VRHŮ 

PLODNOST 

(%)

ODCHOV 

(%) 

ODCHOV DO 

VÁŽENÍ VE 100 

DNECH  (%)

HMOTNOST VE 100 

DNECH  (kg)

SVAL 

(mm)

TUK 

(mm)

HODNOCENÍ 

ZMASILOSTI*

BERRICHONE 107 161,7 125,2 118,7 30,2 24,3 2,9 3,9

CIGÁJA 248 123,4 123,4 121,0 22,3    

CLUN FOREST 144 159,7 152,8 141,0 29,6 24,1 2,7 3,8

CHAROLLAIS 545 157,4 136,5 111,9 30,2 25,3 3,1 3,9

ROMNEY 3271 150,1 133,7 111,0 30,3 25,5 3,3 3,7

LACAUNE 274 165,3 145,3      

MERINOLANDSCHAF 647 154,6 135,9 124,3 28,2

OXFORD DOWN 199 159,3 136,7 121,1 25,4 23,3 2,9 3,8

ROMANOVSKÁ O. 927 250,1 211,5 192,1 22,5

ŠUMAVSKÁ O. 2076 129,9 111,1 89,5 23,2    

SUFFOLK 2867 169,1 143,4 128,2 32,0 26,1 3,6 3,9

TEXEL 694 161,8 136,6 125,1 29,0 25,0 3,3 4,0

VALAŠSKÁ O. 549 149,5 129,0 120,4 20,2    

VÝCHODOFRÍSKÁ O. 907 187,4 173,2      

VŘESOVÁ O. 274 128,8 117,5 104,0 24,2    

ZUŠLECHTĚNÁ VALAŠKA 314 112,7 105,1 70,4 18,6    

ZWARTBLES 399 183,0 148,1 133,8 29,5    

Vysvětlivky: * subjektivní hodnocení zmasilosti jehňat podle 5-ti bodové stupnice.
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Graf č.1:  Vývoj početních stavů ovcí v ČR  (zdroj: ČSÚ)
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menných hodnot. V rámci SCHOK pracuje Rada 
Plemenných knih ovcí, která stanovuje základní 
zásady šlechtitelské práce a ve spolupráci s výz-
kumnými organizacemi vypracovává šlechtitel-
ské programy pro jednotlivá plemena či skupiny 
plemen. Rada plemenných knih ovcí je slože-
na z představitelů klubů jednotlivých plemen 
a 7-mi členného výboru, jehož úkolem je přípra-
va návrhů a podkladů pro jednání rady. 

Kontrola užitkovosti
Plodnost a přežitelnost jehňat 
Údaje o plodnosti bahnic a ztrátách jehňat 

a jejich ztráty zaznamenává chovatel, který ná-
sledně předává tato data šlechtiteli. Sledovány 
jsou počty narozených jehňat podle pohlaví cel-
kem a živě, počet odchovaných jehňat do věku 
14 dní a počet zvážených jehňat v době oficiál-
ního vážení ve věku 70-130 dní. Hmotnost jeh-
ňat při narození je sledována jako nepovinný 
údaj.

Růstová schopnost jehňat
U kombinovaných, masných a plodných ple-

men ovcí probíhá vážení pod dohledem autori-
zované osoby (šlechtitel) ve věkovém rozpětí 
70-130 dní. Jehňata dojných plemen ovcí jsou 
vážená při odstavu. Pro vážení jehňat jsou pou-
žívány plošinové digitální váhy.

Ultrazvuková měření ukazatelů zmasilosti 
a protučnělosti jehňat

Ultrazvuková měření hloubky hřbetních 
svalů a tloušťky vrstvy podkožního tuku jsou 

prováděná u masných plemen určených hlavně 
do terminální otcovské pozice při užitkovém 
křížení(suffolk, charollaise, texel, oxford down, 
německá černohlavá ovce), kde jsou tyto vlast-
nosti zahrnuty do selekčního indexu a ultrazvu-
ková měření se provádějí ve všech stádech 
produkujících plemenné berany. Kromě toho 
jsou ultrazvuková měření prováděná u části po-
pulace plemene Romney a měření se na zásadě 

dobrovolnosti rozšiřuje i na další kombinovaná 
plemena (zwartbles, clun forest). Pro měření 
jsou používány scannery vybavené lineárními 
sondami, provádí se společně s vážením jehňat 
ve věku 70-130 dní na hřbetu mezi posledním 
hrudním a prvním bederním obratlem. 

Mléčná produkce
U dojných plemen je používána metoda kon-

troly užitkovosti AT podle metodik ICAR kdy je 
sledována produkce mléka u jednoho dojení 
denně v měsíčních intervalech střídavě ráno 
a večer. U každého dojení jsou odebírány vzorky 
mléka k laboratorním rozborům na obsah tuku, 
bílkovin a laktózy. Doposud jsou pro stanovení 
mléčné produkce používány různé techniky (od-
měrné válce, vážení mléka, přístroje True-Test), 
záměrem do budoucna je však sjednocení tech-
niky měření. Kontrolní měření jsou prováděná 
po úplném odstavu jehňat a celková produkce je 
přepočtena na 150ti denní normovanou dojnou 
period. Obvykle je prováděno 4-5 kontrolních 
dojení během dojné periody. 

Odhady plemenných hodnot
Plemenné hodnoty jsou odhadovány pro 

plodnost na obahněnou, hmotnost jehňat ve 
100 dnech věku (přímý i maternální genetic-

Tabulka 3:  Váhové koeficienty pro dílčí užitkové vlastnosti v indexech CPH pro různá plemena či skupiny plemen.

SKUPINA PLEMEN

DÍLČÍ VLASTNOSTI V INDEXU

Hmotn. ve 100 d. přímý Hmotn. ve 100 d. maternální plodnost Sval Tuk
Produkce tuku 

a bílkovin mléka 

kg kg % mm mm kg

Suffolk 30 15 2 40 -70

Texel 30 15 2,5 40 -42

Ostatní masná pl. 25 15 2,5 22 -42

Merinolandschaf 20 18 2,5

Ostatní kombin. pl. 18 18 2,5

Dojná plemena 2,5 37

Tabulka 2: Systematické vlivy zohledňované při odhadech plemenných hodnot u různých užitkových 
vlastností.

EFEKTY

VLASTNOST

PLODNOST
HMOTNOST

JEHŇAT

ULTRAZV.

MĚŘENÍ
MLÉKO

SKUPINA VRSTEVNÍKŮ R R R F

KONTROLNÍ DEN R

POHLAVÍ F F

ODCHOVANÝCH VE VRHU F F

VĚK F C C F

VĚT MATKY F F

MEZIDOBÍ   F*

ŽIVÁ HMOTNOST C

DEN LAKTACE C

TRVALÉ PROSTŘEDÍ JEDINCE R R

TRVALÉ PROSTŘEDÍ MATKY R

PLEMENNÁ HODNOTA
přímý genetický vliv

RR RR RR RR

PLEMENNÁ HODNOTA
– maternální genetický vliv 

RR

NÁHODNÁ CHYBA R R R R

Vysvětlivky: F – pevný vliv, C – covariable, R- náhodný vliv, RR-náhodný vliv s maticí příbuznosti, 
* u plemen romanovská ovce a merinolandschaf
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ký vliv) a u masných plemen a kombinované 
plemeno Romney navíc pro hloubku hřbetních 
svalů a tloušťku vrstvy podkožního loje měřené 
ultrazvukem. U dojných plemen jsou prováděny 
odhady plemenných hodnot pro produkci mlé-
ka a produkci tuku+bílkovin v kg. Pro odhady 
plemenných hodnot se používá matematicko-
-statistické metody BLUP Aniamal Model. U pro-
dukce mléka je uplatňován Test-Day přístup, 
to znamená, že do odhadů vstupují jednotlivé 
kontrolní nádoje jako samostatná měření a te-
prve po provedení odhadů jsou plemenné hod-
noty přepočteny na normovanou 150ti denní 
dojnou periodu. Systematické efekty, které jsou 
zohledňovány při odhadech plemenných hod-
not u jednotlivých užitkových vlastností jsou 
uvedeny v Tabulce 2. 

Plemenné hodnoty jsou publikovány na 
internetových stránkách Svazu chovatelů ov-
cí a koz v ČR (www.schok.cz), a to od mája do 
augusta v měsíčních intervalech (zejména jako 
podklad pro selekci jehňat), následně na konci 
októbra (pro dojné ovce po kompletaci kon-
trolních měření v rámci normovaných dojných 
period) a vo februári (po uzavření kontrolního 
roku a jako podklad pro klasifikace plemenných 
beranů nad jeden rok věku). 

Selekční indexy
Na základě plemenných hodnot pro jednot-

livé vlastnosti jsou následně počítány selekční 
indexy CPH (celková plemenná hodnota). Váho-
vé koeficienty, kterými jsou násobený plemen-
né hodnoty dílčích vlastností v indexech jsou 
uvedeny v Tabulce 3.

 Výběr zvířat do plemenitby
Plemenné hodnoty I hodnoty selekčních in-

dexů CPH jsou podklady pro výběr zvířat do ple-
menitby. Intenzita selekce může být mnohem 
vyšší v samčí části populace, proto je potřeba 
věnovat pozornost zejména výběru plemenných 
beranů. Plemenní berani většiny plemen ovcí 
chovaných v ČR mohou být klasifikování od věku 
6-ti měsíců. Všichni klasifikováni beránci musí 
být genotypování na gen odolnosti vůči klusav-
ce (PrP) zejména za účelem znemožnění nosite-
lům alely VRQ zařazení do plemenitby. Dále je 
u potencionálních plemenných beranů povin-

né ověření parentity na základě genotypů v 15 
mikrosatelitních lokusech. Před klasifikací jsou 
berani zvážení, přičemž musí splňovat předep-
sané hmotnostní limity. Během klasifikace je 
hodnocen zevnějšek beranů a je proveden zápis 
vybraných znaků exteriéru pomocí lineárního 
popisu (tělesný rámec, zmasilost, šířka hrudi, 
šířka zádě, utváření hřbetní linie, sklon zádi, 
utváření spěnek na předních I zadních končeti-
nách, zaúhlení hlezenního kloubu, postoj před-
ních a zadních končetin, rohatost a charakter 
vlny. Na základě pořadí v rámci daného ročníku 
beranů podle hodnot indexu CPH a hodnocení 
zevnějšku je beranovi přidělena výsledná třída 
ER, EA, EB, I, II nebo je beran vyřazen z pleme-
nitby

Genetické zdroje ovcí v ČR
V rámci ČR jsou do chráněných genetických 

zdrojů hospodářských zvířat zařazena dvě ple-
mena ovcí. Jedná se o šumavskou ovci a původní 
vlašskou ovci. U těchto genetických zdrojů není 
hlavním cílem šlechtění zlepšování užitkovosti 
či funkčních vlastností plemene, nýbrž udrže-
ní genetické proměnlivosti v rámci populace. 
Vedle podpory chovu těchto plemen v oblasti je-

jich původního výskytu (in situ) i mimo ni (ex 
situ) je důležitou součástí ochrany těchto ge-
netických zdrojů i kryokonzervace semenných 
dávek beranů a vzorků DNA zvířat populace.

Směry dalšího rozvoje šlechtitelské práce 
V současné době je vývoj v oblasti šlechti-

telské práce zaměřen zejména na znaky a vlast-
nosti spojené s přežitelností jehňat. U dojných 
ovcí je zvýšená pozornost věnována hodnocení 
morfologických a funkčních vlastností vemen. 
Pokračuje tvorba plodné linie plemene meri-
nolandschaf, složené z nositelů alely velkého 
účinku na plodnost FecB (Booroola gen). V roce 
2013 byla založena inseminační stanice beranů, 
což zvyšuje možnosti využití této reprodukční 
techniky v rámci šlechtění ovcí v ČR.

Zpracováno s podporou projektu MZERO0719

Michal Milerski
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Přátelství 815
104 00 Praha 10 – Uhříněves

Česká republika
e-mail: milerski.michal@vuzv.cz
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Úvod 
Chov bahníc na produkciu mlieka ako aj sa-

motné jeho získavanie v podmienkach praxe 
prechádza značnými zmenami a to predovšet-
kým v súvislosti s chovateľskými postupmi za-
meranými na zvyšovanie úžitkovosti zvierat 
a prechodom z ručného na strojové dojenie. 
Tieto zmeny si vyžadujú intenzívnejší nárast no-
vých poznatkov, čo je výzva pre vedu a výskum. 
Ďalším významným krokom je prenos a imple-
mentácia týchto vedomosti do chovateľskej 
praxe. Prechod z ručného na strojové dojenie si 
vyžaduje nielen nová legislatíva hygieny výroby 
mlieka, čoraz vyššie požiadavky konzumenta na 
kvalitu mlieka, ale aj vzostup produkcie mlieka 
bahníc a narastajúci problém nedostatku pra-
covných síl.

Zmeny v spôsobe získavania mlieka predsta-
vujú dôležitú zmenu aj v riadení chovu bahníc 
a to predovšetkým efektívnou organizáciou prá-
ce v dojárni pre maximálne využívanie dojacie-
ho zariadenia v súlade s potrebami bahníc. Mo-
dernizácia procesu dojenia pohlcuje nemalé 
investičné prostriedky podniku. Je preto dôleži-
té, aby sa tieto investované prostriedky čo naj-
lepšie využili. Efektívne využitie prostriedkov 

znamená, rýchle a kompletné podojenie oviec 
pri udržaní dobrého zdravotného stavu mliečnej 
žľazy a kvality mlieka. 

Od roku 2005 sa na Výskumnom ústave ži-
vočíšnej výroby venujeme fyziologickej reakcii 
bahníc plemien chovaných na Slovensku na 
strojové dojenie. Na základe získaných poznat-
kov z experimentov realizovaných v experimen-
tálnom pracovisku Trenčianska Teplá a meraní 
priamo v praxi by sme touto prezentáciou chceli 
chovateľom bahníc prezentovať dôležité skúse-
nosti a poznatky o reakciách bahníc na strojové 
dojenie a z toho vyplývajúce opatrenia v organi-
zácii strojového dojenia a chovu bahníc. 

Je potrebné si uvedomiť, že ak je cieľom 

chovateľa množstvo a kvalita mlieka, tak nová 
technika a technológia dojenia je len jedným 
z prostriedkov na dosiahnutie cieľa. Preto sa 
teoretické poznatky musia v čo najširšom rozsa-
hu premietať do pracovnej činnosti obsluhy, t.j. 
pracovná náplň obsluhy pri dojení musí v prvom 
rade rešpektovať biologické potreby a požia-
davky oviec. Skúsenosti z praxe poukazujú na 
pomerne odlišné postupy dojenia bahníc medzi 
jednotlivými podnikmi a dokonca medzi jednot-
livými dojičmi v rámci jedného podniku. Tieto 
postupy odzrkadľujú skôr vlastné skúsenosti 
dojičov než biologické potreby bahníc a správne 
využitie techniky. 

Rýchle a úplné vydojenie
Pre rýchle a kompletné vydojenie bahnice 

t.j. v čo najkratšom čase získať čo najviac vytvo-
reného mlieka z vemena, je potrebné vychádzať 
pri dojení z poznatkov o uložení mlieka vo ve-
mene a jeho uvoľnení pre dojenie. 

Medzi dvoma dojeniami je mlieko uložené 
v cisterne a sekrečnom tkanive t.j. v mieste, 
kde sa tvorí. Základnou stavebnou jednotkou 
sekrečného tkaniva je alveola, ktorá predsta-
vuje malý mechúrik, v ktorom sa po obvode 
nachádzajú sekrečné bunky, ktoré tvoria mlie-
ko a vylučujú ho do dutinky alveoly. Vytvorené 
mlieko sa postupne z alveoly dostáva vývodným 
systémom až do cisterny. 

Veľkosť cisterny vemena ovce a predovšet-
kým množstvo mlieka v nej uloženého pred 
dojením je významným činiteľom ovplyvňujú-
cim produkciu mlieka a možnosť uplatňovania 
strojového dojenia a prípravy oviec k dojeniu. 
Čím viac mlieka odteká z alveol do cisterny 
v období medzi dvoma dojeniami, tým je menej 
mlieka v alveolách. Menej mlieka v alveolách 
znamená jeho intenzívnejšiu tvorbu. Preto sa-
motné prerozdeľovanie mlieka medzi alveolami 

Reakcia bahníc chovaných v SR na strojové 
dojenie
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Obrázok č.1:  Zobrazenie jednotlivých najčastejšie sa vyskytujúcich kriviek toku mlieka.

liekatypy toku ml

ie
ka
, 
%

Po
di
el
 m
li

Obrázok č.2:  Vzťah medzi typom toku mlieka a vydojenosťou bahnice. Najviac reziduálneho 
mlieka majú bahnice s jednovrcholovým tokom.
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a cisternou je významným fakto-
rom určujúcim sekrečnú intenzitu 
alveolárnych buniek a postup pri 
dojení. Pre optimálny odtok mlie-
ka z alveol do cisterny je dôležitá 
aj bezstresová manipulácia s bah-
nicami medzi dvoma dojeniami.

Vo všeobecnosti sa uvádza, 
že pred dojením sa v alveolách 
a malých kanálikoch vemena 
oviec nachádza približne 30 až 
50 % mlieka a to v závislosti od 
niektorých faktorov akými sú 
plemenná príslušnosť, štádium 
či poradie laktácie. Z našich me-
raní vyplynulo, že cigájky krížené 
s plemenom lacaune mali viacej 
mlieka v cisterne (45 %) v porov-
naní so zošľachtenou valaškou krí-
ženou s plemenom lacaune (37 %). 
Zahraniční autori zistili pri pleme-
ne Lacaune pomer cisternového 
mlieka k alveolárnemu 68:32 ale 
pri menej výkonnom dojnom ple-
mene Manchega to bolo 52:48. 

V určitej závislosti od plemena, 
podstatná a teda pomerne veľká 
časť mlieka vo vemene sa nachá-
dza v cisterne a veľkých mlieko-
vodných kanálikoch. Z hľadiska 
strojového dojenie je potrebné si 
uvedomiť, že pre dojenie je prí-
stupné len mlieko nachádzajúce 
sa v cisterne vemena. Podtlak 
v dojacom zariadení prekonáva len 
zvierač ceckového otvoru, a tým 
vysáva mlieko iba z cisterny. Mlie-
ko z alveol a z malých vývodných 
kanálikov nie je možné získať 
dojacím zariadením. Alveolárne 
mlieko je pevne viazané priľnavý-
mi silami a je ho možné získať len 
po jeho vytlačení do cisterny t.j. 
aktívnym pôsobením organizmu 
bahnice. Aktívne pôsobenie bahni-
ce predstavuje jej pozitívnu odpo-
veď na stimuláciou ceckov dojacím 
zariadením, čo znamená vyvola-
nie sekrécie oxytocínu z mozgu 
do krvi a následne vznik reflexu 
ejekcie mlieka. Oxytocín vyvoláva 
stiahnutie alveol, a tým vytlačenie 
mlieka z nich do vývodného systé-
mu, odkiaľ sa mlieko dostáva až do 
cisterny. Vytlačenie mlieka z alve-
ol počas dojenia stimuluje v nich 
ďalšiu tvorbu mlieka.

Je potrebné zdôrazniť,  že 
oxytocín je nevyhnutný pre kom-
pletné a rýchle podojenie. Preto 
oxytocín v krvi bahnice počas 
dojenia znamená, že bahnica je 
adaptovaná na strojové dojenie 
t.j. rozumie stimulom prichádza-
júcim z vemena. V podmienkach 
praxe strojové dojenie bahníc nie 

je založené na stimulácii vemena 
dojičom ako je to pri dojniciach. 
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, 
aby práve dojacia technika bola 
tým faktorom, ktorý vyvolá sek-
réciu oxytocínu.

Experimentálne sa zistilo, že 
požadovaná koncentrácia oxyto-
cínu pre vyvolanie reflexu spúš-
ťania mlieka je v krvi ovce v čase 
okolo 20.-30. sekundy od začiatku 
dojenia. Ak pri dojení hovoríme 
o celkovej úžitkovosti oviec a ich 
vhodnosti pre strojové dojenie, 
musíme mať na zreteli ich fyzio-
logickú schopnosť uvoľniť mlieko 
z alveol a sprístupniť ho pre do-
jenie. Napr. chovateľ pri bežnom 
dojení resp. pri kontrole úžitko-
vosti nemá informáciu či bahnica je 
alebo nie je kompletne vydojená, 
pretože veľkosť cisterny a množ-
stvo mlieka v nej cca 50-70%, po-
skytuje chovateľovi relatívne po-
žadovaný výdojok. Tento výdojok 
však nemusí zodpovedať množstvu 
mlieka vo vemene, ak bahnica po-
čas dojenia nemala ejekciu mlieka. 
Iná situácia je pri dojení kráv, kde 
chovateľ okamžite vidí, či dojni-
ca má alebo nemá ejekciu mlieka, 
pretože podstatná časť mlieka sa 
nachádza v alveolách (až 90 %). 
Z tohto dôvodu je strojové doje-
nie bahníc o to zložitejšie z hľa-
diska kompletnosti informácií 
o reálnej mliekovej úžitkovosti 
napr. aj pre kontrolu úžitkovosti. 

Dynamika toku mlieka
Priebeh toku mlieka je dôleži-

tou charakteristikou nielen indi-
viduality ovce, ale predovšetkým 
informáciou o jej reakcii na pod-
mienky dojenia (organizácia práce, 
parametre dojacieho zariadenia, 

a pod.). Ak doplníme informácie 
o priebehu toku mlieka aj o hladi-
ny oxytocínu v krvi, získame veľmi 
podrobný prehľad o vnútornej pri-
pravenosti ovce na dojenie. Tieto 
informácie sú dôležité, ako pre 
selekciu oviec, tak aj pre optimálnu 
organizáciu práce v dojárni. 

Odber vzoriek krvi pre analýzu 
oxytocínu počas dojenia predsta-
vuje určitý zákrok na zvierati, pre-
to pre praktické posúdenie vplyvu 
podmienok dojenia na reakciu 
zvieraťa používame analýzu prie-
behu toku mlieka a v niektorých 
prípadoch aj podiel reziduálneho 
mlieka. Reziduálne mlieko pred-
stavuje objem mlieka, ktorý zostá-
va po ukončení dojenia a dodájania 
v alveolách. Percentuálny podiel 
mlieka v alveolách po ukončení do-
jenia poukazuje na reakciu bahnice 
na priebeh a podmienky dojenia.

Priebeh toku mlieka počas do-
jenia je možné rozdeliť podľa tvaru 
krivky toku do troch typov (obr. 
1). Tieto typy kriviek poukazujú 
nielen na anatomický stav vemena 
a ceckov ale aj na úžitkovosť a re-
akciu bahníc na podmienky doje-
nia a spôsob chovu. Prvým typom 
toku mlieka je typ toku s jedným 
vrcholom. Po nasadení dojacej 
súpravy dochádza k nárastu toku 
mlieka s následným poklesom na 
nulovú hodnotu. Počas ďalšieho 
dojenia sa tok mlieka už neobno-
ví. Druhým typom toku mlieka je 
tok dvojvrcholový, kedy po prvom 
náraste a poklese na nulovú ale-
bo nízku hodnotu sa tok mlieka 
opätovne obnoví a neskôr znovu 
klesne na nulovú hodnotu. Tretí 
typ toku mlieka (plateau- vyrov-
naný) predstavuje tok mlieka, kedy 
po dosiahnutí maximálneho toku 

mlieka po nasadení dojacej súpra-
vy dochádza k udržaniu týchto ma-
ximálnych hodnôt po dlhšiu dobu. 
Podľa literárnych údajov za takýto 
typ toku mlieka sa považuje tok, 
s maximálnym tokom mlieka nad 
0,4 l.min-1. Ak je tento maximálny 
tok mlieka pod uvedenú hodnotu, 
považuje sa tento typ za problema-
tický a kategorizuje sa ako vyrov-
naný nízky.

Ako sme už uviedli skôr, jed-
notlivé typy tokov mlieka majú 
svoje opodstatnenie pri hodnote-
ní vhodnosti plemena pre strojové 
dojenie, vplyvu prostredia chovu, 
manipulácie s bahnicami a celko-
vou úžitkovosťou. Jednovrcholový 
tok (obr. 1) mlieka znamená to, že 
počas dojenia, kde tok mlieka cca 
netrvá dlhšie ako 30-40 sekúnd, 
je možné konštatovať, že sme zís-
kali len mlieko z cisterny. Takáto 
bahnica fyziologicky nereagova-
la na stimuláciu vemena dojacou 
súpravou a alveoly zostali nevy-
prázdnené. Pri toku mlieka s dvo-
ma vrcholmi (obr. 1) je zrejmé, že 
počas dojenia najprv vytieklo mlie-
ko z cisterny a potom v dôsledku 
pozitívnej reakcie bahnice (uvoľnil 
sa oxytocín) došlo aj k vylúčeniu 
mlieka z alveol. Tento typ reakcie 
je žiaduci a charakterizuje adap-
táciu zvieraťa na strojové dojenie. 
Plateau (stabilný-vyrovnaný tok) 
typ toku mlieka predstavuje dve 
možné príčiny reakcie bahnice na 
dojenie. Prvou je to, že pri väčšom 
množstve mlieka uloženom v cis-
terne sa počas vydájania mlieka 
z cisterny dopĺňa cisternové mlieko 
aj omlieko alveolárne, a tým nedo-
chádza k zmenám toku mlieka z ve-
mena. Druhým dôvodom môže byť 
to, že bahnica nemusí mať reflex 
ejekcie mlieka (čo je zlé) ale väčší 
objem mlieka v cisterne v kombi-
nácií s malým ceckovým otvorom 
spôsobujú to, že mlieko nevyteká 
z vemena intenzívne, čo znamená, 
že kapacitné možnosti ceckového 
kanálika takto stabilizujú tok mlie-
ka po určitý čas. Postupom laktá-
cie, keď dochádza k prirodzenému 
poklesu úžitkovosti, sa pri týchto 
bahniciach mení krivka na jedno-
vrcholovú (to sú bahnice, ktoré ne-
mali ejekciu a teda problém je v ka-
náliku). Na dvojvrcholové sa menia 
plateau krivky (prvá príčina vzniku 
plateau) v tom prípade, ak ide o už 
spomínané bahnice s ejekciou, kde 
pri poklese produkcie mlieka, mlie-
ko z alveol už nestíha pritekať do 
cisterny ešte pre jej vyprázdnením. 

Obrázok č.3:  Podiel jednotlivých typov toku mlieka v závislosti od ple-
mena a krížencov. Plateau II predstavuje tok s pomalým tokom mlieka a 
dlhým časom dojenia.
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Z hľadiska významu jednotlivých 
typov tokov mlieka na úžitkovosť 
a zloženie mlieka je možné konšta-
tovať, že najvyššiu produkciu mlieka 
majú bahnice s plateau typom to-
ku, s miernym poklesom nasledujú 
bahnice s dvojvrcholovým typom. 
Bahnice s jedným vrcholom toku 
majú preukazne nižší výdojok z dô-
vodu zadržania mlieka v alveolách. 
Pri týchto bahniciach nielen nedo-
chádza k vyprázdneniu alveol (čo 
znižuje tvorbu mlieka), ale z dôvo-
du väčšieho obsahu tuku v alveo-
lárnom mlieku chovateľ získava aj 
menej tuku v nadojenom mlieku. 
Na uvedenú skutočnosť poukazu-
jú výsledky uvedené na obrázku 2, 
kde pri jednovrcholových krivkách 
sú zisťované najvyššie objemy rezi-
duálneho mlieka, poukazujúce na 
nedostatočné vyprázdnenie alveol 
počas dojenia.

Vplyv plemena, kríženia a cho-
vateľských podmienok

Z pohľadu vzťahu medzi typom 
toku mlieka a množstvom a kvalitou 
mlieka je dôležite vo výskume orien-
tovať sa na hodnotenie reakcie bah-
níc dojných plemien chovaných na 
Slovensku na strojové dojenie. Na 
obrázku 3 uvádzame podiel jednot-
livých typov toku v závislosti od ple-
mena a krížencov. Vo všeobecnosti 
zisťujeme pomerne vysokú frekven-
ciu jednovrcholových tokov pri ci-
gájach a zošľachtených valaškách. 
Naopak nárast dvojvrcholových (bi-
modálnych) a predovšetkým plateau 
kriviek sa zisťuje pri plemene lacau-
ne a jeho krížencoch. 

Okrem plemennej príslušnosti 
zohrávajú dôležitú úlohu aj cho-
vateľské podmienky a manipulácia 
so zvieratami pri dojení. Z našich 
výsledkov vyplynulo, že výskyt jed-
notlivých tokov mlieka počas doje-
nia bahníc v podmienkach praxe pri 
tej istej plemennej štruktúre môže 
poukazovať práve na určité možné 
vplyvy chovateľského prostredia. 
Tento stav si však vyžaduje viac ex-
perimentálnych prác, aby sme zod-
povedali otázku, do akej miery sa na 
týchto medzipodnikových rozdieloch 
podieľajú genetické a epigenetické 

faktory. Zistili sme, že niektoré cho-
vateľské zásahy zvyšujú podiel jed-
novrcholových tokov, čo sa negatív-
ne prejavuje na celkovom výdojku.

Organizácia práce v dojárni
Z dosiahnutých výsledkov zís-

kaných nielen na experimentálnom 
pracovisku NPPC VÚŽV v Trenčian-
skej Teplej ale aj v praxi môžeme do 
určitej miery vo všeobecnosti cha-
rakterizovať dojiteľnosť bahníc cho-
vaných na Slovensku. Z parametrov 
dojiteľnosti sú pre organizáciu prá-
ce veľmi dôležité časy toku mlieka. 
Nadmerné predájanie bahníc má ne-
gatívny vplyv nielen na dojiteľnosť 
ale predovšetkým na zdravie veme-
na a pohodu zvierat. 

Z doterajších získaných meraní, 
uvedených na obrázku 4 je zrejmé, 
že pri podstatnej časti bahníc na 
rôznych podnikoch je tok mlieka 
ukončený vo veľmi krátkom čase 
t.j. do 90 sekúnd od nasadenia do-
jacej súpravy. Len veľmi malej čas-
ti zvierat tečie mlieko v rozpätí od 
90-120 sekúnd a pozorovanie toku 
mlieka nad 120 sekúnd je ojedinelé. 
Dĺžka toku mlieka je do určitej mie-
ry ovplyvnená úrovňou úžitkovosti. 
S narastajúcou úžitkovosťou sa po-
diel bahníc s dlhšie trvajúcim tokom 
mlieka zvyšuje. Chovateľ by s tým 
mal počítať pri určovaní efektívneho 
postupu práce dojičov na začiatku 

a ku koncu laktácie. Ak berieme do 
úvahy efektivitu využívania doja-
cieho zariadenia, zdravie vemena 
a kvalitu mlieka, v praktických pod-
mienkach by dojacia súprava nema-
la byť dlhšie nasadená na vemene 
bahnice ako sú dve minúty. Je to 
veľmi krátka doba, a aby chovateľ 
dosiahol uvedený čas, je potrebné 
veľmi efektívne organizovať pracov-
ný proces dojičov v dojárni. 

V nadväznosti na hore uvedené 
výsledky času dojenia bol realizo-
vaný experiment v praktických pod-
mienkach zaoberajúci sa časom na-
sadenia dojacej súpravy na vemeno 
t.j. suma času dojenia, dojenia na 
prázdno a dodájania. V tabuľke 1 
sú uvedené závislosti medzi časom 
dojenia (dojacia súprava na veme-
ne) a počtom bahníc, ktoré jeden 
dojič obsluhuje. Ako optimálny po-
čet bahníc pripadajúci na jedného 
dojiča sa ukazuje dvanásť až štrnásť 
t.j. jeden dojič má šesť až sedem 
dojacích súprav. Pri väčšom počte, 
aj keď priemerné hodnoty sú ešte 
optimálne, je pomerne veľká časť 
bahníc dlho dojená naprázdno. Pri 
nižšom počte dojacích súprav, na-
pr. 4 a teda dojených 8 bahniciach, 
majú dojiči viacej času, ktorý ná-
sledne venujú nadmernému dodá-
janiu a masírovaniu vemena. Aj keď 
k opodstatnenosti dodájania stále 
vedie veľká diskusia. Jeho nadmer-

né uplatňovanie neprináša poža-
dovaný efekt, skôr naopak. Nee-
fektívne sa predlžuje čas nasadenia 
súpravy na vemene, traumatizuje sa 
vemeno a predovšetkým cecky. Na 
niektorých podnikoch dokonca sa 
vykonáva ručné dodájanie do nástr-
čiek. Je to veľmi nevhodný zásah do 
samotného dojacieho zariadenia, 
pretože sa prisáva vzduch do systé-
mu. Prisávanie vzduchu do systému 
spôsobuje kolísanie podtlaku čo po-
škodzuje cecky a vháňa mlieko spať 
do cisterny cecku. Kolísanie pod-
tlaku v systéme a otvorená manipu-
lácia s mliekom (kontaminácia rúk 
a nástrčiek) zvyšuje riziko mastitíd.

Záver
Jedným z nevyhnutných krokov 

úspešného a efektívneho získava-
nia množstva a kvality mlieka je 
vhodne navrhnutá a dodržiavaná 
organizácia práce v dojárni vychá-
dzajúca z biologických požiadaviek 
bahníc a ich fyziologického stavu. 

Uvedená práca bola rieše-
ná v  r ámci  projektu  MLIEKO 
26220220098 „Zvyšovanie účin-
nosti získavania mlieka od kráv 
a bahníc vo väzbe na kvalitu mlie-
ka, zdravie vemena a welfare zvie-
rat“ v rámci Operačného programu 
Vývoj a výskum podporovaného 
Európskym fondom regionálneho 
rozvoja.

Obrázok č.4:  Percentuálny podiel bahníc vydojených do určitého časového úseku.
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Tabuľka 1: Dĺžka niektorých procesov pri strojovom dojení v dojárňach (D) s rozdielnym počtom dojených zvierat na jedného dojiča.

 D8 D12 D20 D24

Čakanie, s 51 ± 1 63 ± 2 83 ± 1 117 ± 1

Strojové dojenie, s 67 ± 1 87 ± 3 96 ± 1 151 ± 2

Dodájanie (ČD), s 23 ± 1 12 ± 1 7 ± 1 9 ± 1

Celkové dojenie (CD), s 90 ± 1 99 ± 3 102 ± 1 160 ± 2

ČD/CD, % 26,24 ± 0,46 13,24 ± 1,17 6,65 ± 0,41 6,26 ± 0,60
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Profil mastných kyselín mliečnych produktov 
je významný z hľadiska výživy aj zdravia. Vplyv 
mliečnych produktov na ľudské zdravie zahrnuje 
kombináciu efektov zloženia mastných kyselín, 
veľkosti príjmu mliečneho tuku, trvanie príjmu 
tuku, interakcií medzi jednotlivými mastnými 
kyselinami, tiež medzi nimi a zvyškom potravi-
nového príjmu ako makro- a mikro - nutrientov 
zo zeleniny, ovocia, olejov, mäsa, rýb, nápojov, 
atď. Chronické choroby, ako rakovina, osteopo-
róza, vysoký krvný tlak, cukrovka a srdcovociev-
ne ochorenia súvisia s nevyváženou potravou 
a komplexom návykov, ktoré sú označované ako 
nesprávny životný štýl.

Z hľadiska prevencie uvedených ochorení 
nadobúdajú významné postavenie funkčné po-
traviny (Ebringer a Soják, 2007), ktoré okrem 
klasickej funkcie nasýtenia priaznivo pôsobia 
na zdravie a vitalitu človeka. K funkčným potra-
vinám patria aj mlieko, syry a ostatné mliečne 
produkty, pretože obsahujú bioaktívne peptidy, 
antioxidanty, absorbovateľný vápnik, vitamíny, 
probiotické baktérie, konjugovanú kyselinu li-

nolovú a iné zdraviu prospešné mastné kyseliny. 
Kritici konzumácie mliečnych produktov vychá-
dzajú z vysokého obsahu nasýtených mastných 
kyselín laurovej (12:0)(LA), myristovej (14:0)
(MA), a palmitovej (16:0)(PA) v mliečnom tuku 
(45% hm.), ako aj obsahu niektorých trans ky-
selín, ktoré prispievajú k srdcovocievnym ocho-
reniam a obezite. Zníženie príjmu týchto nasý-
tených mastných kyselín by sa malo dosiahnuť 
znížením spotreby mliečnych produktov, predsa 
však tým aj k zníženiu príjmu zdraviu prospeš-
ných zložiek mlieka. Mliečny tuk obsahuje aj 

nasýtené mastné kyseliny 4:0 – 10:0, rozvet-
vené mastné kyseliny 13:0 – 17:0, vrátane kys. 
fytánovej, kys. trans-vakcénovú (TVA) a izo-
méry kys. oktadekadiénovej. Tieto sú významné 
v prevencii rakoviny, aterosklerózy, osteoporó-
zy a iných degeneratívnych ochorení.

Značný záujem (400 publikácií ročne) vý-
skumu je orientovaný na štúdium izomérov 
kys. oktadekadiénovej, ktorých je možných 56 
izomérov a z nich sa 20 identifikovalo v mlieč-
nych tukoch. Najobsažnejší (80 – 90% hm.) je 
izomér cis-9,trans-11 18:2 (CLA), vyznačujúci 

Možnosti zlepšenia zloženia zdraviu prospešných 
mastných kyselín mliečnych tukov oviec
Ladislav Soják (1)

Jaroslav Blaško(1)
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(2) Fakulta agrobiológie a potravinových zdro-
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Graf č.1:  Obsah CLA v tuku mliečnych produktov 10 producentov.

Graf č.2:  Vplyv obsahu ALA v krmive na obsah CLA v mliečnom tuku. A - Časové zmeny v obsahu CLA ovčieho mlieka počas zimného kŕmenia (a), 
prechodného obdobia s rastúcim obsahom pomeru paša/zimné krmivo (b), a počas pastevnej sezóny (c) na farme v Trenč. Teplej; B - Časové zmeny 
v obsahu CLA v mliečnom tuku a kys. α-linolénovej (ALA), kys. linolovej (LA) a kys. olejovej (OA) počas pasienkovej sezóny v Trenč. Teplej.
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sa antirakovinovými, antiaterogennými, an-
tidiabetickými, imunomodulačnými a ďalšími 
pozitívnymi účinkami (Collomb et al., 2006). 
Vzhľadom na pozitívne zdravotné účinky sa ob-
sah CLA v mliečnom tuku považuje za vhodný 
rozlišovací parameter kvality mlieka. Obsah CLA 
a TVA v ovčom mlieku je výsledkom izomerizácie 
a biohydrogenácie ALA a LA báchorovými bakté-
riami a Δ9-desaturácie v mliečnej žľaze. Obsah 
CLA závisí od pomeru LA/ALA v krmive. Obsah 
CLA rastie, keď pomer LA/ALA v krmive je 5:1 
a väčší, alebo keď tento pomer je 1:1 a menší 
(Dhiman et al., 2000).

Cieľom práce bolo prostriedkami plyno-
vochromatografickej analýzy preskúmať mož-
nosti zvýšenia v mliečnom tuku obsahu zdraviu 
prospešných mastných kyselín najmä CLA, TVA 
(trans-11 18:1), ALA (cis-9,cis-12,cis-15 18:3) 
a súčasného zníženia obsahu zdravie negatív-
ne ovplyvňujúcich mastných kyselín, najmä MA 
a PA v letnom a zimnom ovčom mlieku. Za tým 
účelom sa analyzovali zmeny profilu mastných 
kyselín v ovčom mliečnom tuku a v rastlinách 
pasienka počas sezóny apríl – september; skú-
mal sa vplyv rastlinného prísevu na obsah mast-
ných kyselín v pasienkovom poraste; analyzova-
li sa zmeny profilu mastných kyselín v zimnom 
ovčom mlieku prídavkom ľanového alebo sl-
nečnicového oleja; preskúmal sa vplyv ovčieho 
indivídua, plemena a parity oviec na obsah CLA 
a produkcie mlieka v letnom ovčom mlieku.

Materiál a metódy
Vzorky ovčích mliečnych produktov sa získali 

z Účelového hospodárstva NPPV - VÚŽV v Tren-
čianskej Teplej a z ovčích fariem v Ružomberku, 
Liptovskej Anne a Tajove. Vzorky pasienkových 
rastlín z fariem v Trenčianskej Teplej a Lip-
tovskej Anne odobrali, floristicky analyzovali 
a pasienkový prísevok realizovali pracovníci 
Výskumného ústavu trávnych porastov v Ban-
skej Bystrici. Odbery vzoriek letného a zimného 
kravského mlieka a vyrobeného masla zabezpe-
čovali pracovníci ORAVAMILK Leštiny.

Zloženie mastných kyselín v mliečnych pro-
duktoch, ako aj v pasienkových rastlinách sa 
analyzovalo v Chemickom ústave Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(Meľuchová et al., 2008). Vzorky sa extraho-
vali zmesou chloroform/metanol (2:1), potom 
mastné kyseliny sa derivatizovali roztokom 
metoxidu sodného v metanole na metyleste-
ry a následne separovali technikou plynovej 
chromatografie (GC) s plameňovým ionizačným 
(FID) a hmotnostnospektrometrickým detekto-
rom (MS) v kolóne 100 m x 0,25 mm x 0,2 μm 
CP-Sil 88 (stacionárna fáza kyanopropyl polysi-
loxán) pri programovanej aj izotermickej teplo-
te kolóny. Na rýchle analýzy sa použila kolóna 
60 m x 0,22 mm x 0,25 μm DB-23 ako stacionár-
nej fázy. Separované analyty sa identifikovali 
na základe referenčných materiálov, publikova-
ných elučných údajov a prostriedkami GC/MS. 
Na kvantitatívnu analýzu sa využili publikované 
odozvové faktory FID pre metylestery mastných 
kyselín a metóda vnútornej normalizácie. Obsah 

mastných kyselín v tukoch sa vyjadril v gramoch 
každej individuálnej mastnej kyseliny na 100 
gramov sumy detekovaných mastných kyselín. 
Priemerná relatívna smerodajná odchýlka ana-
lyzovaných mastných kyselín s obsahom › 0,5 
g/100 g bola 1,1% pre celý analytický postup a 5 
opakovaných meraní.

Plynovochromatograf icky neseparované 
izoméry CLA, najmä triplet trans-7,cis-9 + cis-
-9,trans-11 + trans-8,cis-9 sa rozlíšil chemo-
metrickou dekonvolúciou (Blaško et al., 2008 
a 2010). Rozlíšenie neseparovaných izomérov 
trans-10 + trans-11 18:1 sa dosiahlo izotermic-
kou separáciou.

Mliečny tuk obsahuje približne 400 indivi-
duálnych mastných kyselín v širokom rozpätí 

obsahov, z ktorých sa doteraz v mliečnych tu-
koch analyzovalo približne 100. V rámci tejto 
práce sa v rastlinných porastoch analyzovalo 15 
a v mliečnych produktoch do 70 mastných kyse-
lín C4 – C24 s obsahom vyšším ako 0,01% hm.

Výsledky a diskusia
Vypracovanými analytickochemickými me-

tódami sa analyzoval obsah CLA, ako miery kva-
lity ovčieho mliečneho tuku, v rôznych ovčích 
produktoch (mlieko, syr, bryndza, žinčica) od 
10 producentov v priebehu 1 roku (apríl 2007 
– marec 2008). Z obr. 1 je zrejmé, že sa name-
ral obsah CLA v širokom rozpätí od 0,4 do 3,2% 
hm (Kerestéš et al., 2009). Obsah CLA v rôznych 
ovčích produktoch bol podobný ako vo výcho-

Graf č.3:  Obsah CLA v ovčom mlieku z Ružomberka (800 m n.v.) a Trenčianskej Teplej (250 m 
n.v.) v pasienkovej sezóne v roku 2007.

Graf č.4:  Chemometrická dekonvolúcia CLA izomérov v letnom (A) a zimnom (B) ovčom mlieku.
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diskovom mlieku. Spravidla najvyšší obsah CLA 
v mliečnych produktoch sa zistil v máji a sep-
tembri a najnižší v zimných mesiacoch. Celo-
ročne nižší obsah CLA u niektorých producentov 
poukazuje na to, že podiel ovčieho mlieka pasú-
cich oviec je nízky.

 
Sezónne zmeny obsahu CLA v ovčom 
mlieku a korešpondujúce zmeny v zložení 
mastných kyselín pasienkového porastu
Zmeny v zložení obsahu ALA a LA v pasien-

kových rastlinách ako prekurzorov CLA v mlieku 
počas pasienkovej sezóny (apríl – september) 
a korešpondujúce zmeny v obsahu CLA v ovčom 
mlieku sú dokumentované na obr. 2 (Meľucho-
vá et al., 2008). Kyseliny ALA a LA boli najob-
sažnejšie v pasienkovom poraste a ich obsah sa 
menil počas pasienkovej sezóny. Najobsažnej-
šou a najviac sa obsahom meniacou mastnou 
kyselinou v pasienkovom poraste bola kyselina 
ALA. Jej obsah výrazne klesal zo 62% na 39% 
hm. (z celkového obsahu mastných kyselín) 
z mája do augusta a následne vzrástol v sep-
tembri na 57% hm., na obsah podobný ako na 
začiatku pasienkovej sezóny. Podobne, obsah 
CLA v mliečnom tuku klesol z 2,4% hm. v máji 
na 1,3% hm. v auguste a následne vzrástol na 
2,6% hm. v septembri. Obsahový pomer ALA/
LA v pasienkovom poraste klesol zo 4,36 v máji 
na 1,97 v auguste a následne narástol na 3,14 
v septembri, teda na úroveň podobnú ako na za-
čiatku sezóny. Výsledky naznačujú, že sezónne 
zmeny v obsahu CLA v ovčom mlieku sú primár-
ne určované sezónnymi zmenami v obsahu ALA 
v rastlinách pasienkového porastu. Predsa však, 
aj ďalšie zložky rastlín ako polyfenoly, terpeno-
idy, taníny môžu ovplyvňovať obsah CLA aj ALA 
v mlieku inhibíciou hydrogenačných mikroorga-
nizmov v bachore (Leiber et al., 2005).

V pasienkovom poraste počas sezóny sa 
identifikovalo 27 rastlinných druhov, v ktorých 
obsah ALA sa počas sezóny menil. Prísevkom 
rastlinných druhov vyznačujúcich sa vysokým 

obsahom ALA a vysokou zotrvačnosťou (Tri-
folium repens, Lolium perenne) možno zvýšiť 
obsah ALA v pasienkovom krmive a tým aj ob-
sah CLA v mlieku (Meľuchová et al., 2009). Prí-
sevkom bežnej zmesi 7 rastlinných druhov na 
pasienku v Trenčianskej Teplej sa dosiahlo 8% 
zvýšenie obsahu ALA, predsa však na konci se-
zóny v auguste obsah ALA klesol na úroveň kon-
trolného obsahu.

Sezónne zmeny obsahu CLA v mlieku sú vý-
znamne ovplyvňované aj meteorologickými pa-
rametrami (teplotou a vodnými zrážkami). Na 
pasienku s nižšou nadmorskou výškou v Tren-
čianskej Teplej (250 m) sa pozorovali významné 
zmeny v obsahu CLA mliečneho tuku v priebehu 
troch meteorologicky rozdielnych rokov (2007 
– 2009) (Meľuchová et al., 2009). Obsah ALA 
v pasienkovom poraste v suchšom roku 2007 

klesal z polovice mája do polovice augusta zo 
62,4% na 38,8% hm. a v polovici septembra sa 
zvýšil na podobný obsahu tuku v máji. Podob-
ne obsah CLA v mliečnom tuku z 2,3% v máji 
klesol v júli na 1,3% a následne v septembri sa 
zvýšil na 2,3% hm. V roku 2008, ktorý bol chlad-
nejší a vlhší, najvyšší obsah CLA sa zistil v má-
ji (2,3%) a v septembri (2,0%), avšak najnižší 
obsah CLA (1,3% hm.) sa zistil v júni, v zhode 
s vyššou priemernou teplotou a menšími zrážka-
mi v porovnaní s júlom 2007. Koniec pasienkovej 
sezóny býva spravidla sprevádzaný ochladením, 
vlhším počasím, zvýšením obsahu ALA v pasien-
kovom poraste a zvýšením obsahu CLA v mlieku. 
Vzhľadom na obsah CLA, septembrové ovčie 
mlieko je podobnej kvality ako mlieko na začiat-
ku sezóny.

Uvedený vplyv meteorologických paramet-
rov a pokračujúce otepľovanie atmosféry na ob-
sah CLA v mliečnom tuku ukazuje na vhodnosť 
koncentrácie ovčiarstva do severných oblastí 
Slovenska s vyššou nadmorskou výškou. Vplyv 
sezónnych zmien na obsah CLA v mliečnom tu-
ku na farmách s rozdielnou nadmorskou výškou, 
v Ružomberku 800 m a v Trenčianskej Teplej 250 
m je na obr. 3 (Ostrovský et al., 2009). Je zrej-
mé, že ovce na farme v Ružomberku vykazujú 
stabilnejší obsah CLA v rovnakej pasienkovej se-
zóne v roku 2009. Navyše získava sa kvalitnejšie 
seno, ako súčasť zimného krmiva.

Analyzovali sa obsahy ALA, ako prekurzora 
CLA v mlieku, v senách od 30 slovenských pro-
ducentov z rôznych oblastí Slovenska. Obsah 
ALA bol v širokom rozpätí 15 – 54% hm., zrejme 
v závislosti od vývojového stupňa pasienkového 
porastu (Clapham et al., 2005), zatiaľ čo obsah 
LA sa menil menej a v priemere bol 20% hm. 
V štandardnom zimnom krmive zámena sena 
s nižším obsahom ALA za seno s vyšším obsa-
hom sa obsah CLA v mliečnom tuku zvýšil z 0,5 
na 1,5% hm.

Graf č.5:  Časové zmeny obsahu CLA, TVA a 14:0, 16:0 v ovčom mlieku prídavkom 3% slnečnico-
vého alebo ľanového oleja do zimného krmiva.

Graf č.6:  Distribúcia obsahu CLA v mlieku a produkcie mlieka stáda 332 individuálnych oviec 
z pasienka v Trenčianskej Teplej dňa 14.5.2009..
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Namerané obsahy CLA v ovčom mlieku z kva-
litných pasienkov sa zaraďujú medzi najvyššie 
publikované v literatúre. Podobne vysoký obsah 
CLA (2,7% hm.) sa zistil v alpskom kravskom 
mlieku (l´Etivaz 2) (Kraft et al., 2003). Alpské 
pasienky obsahovali iné rastlinné druhy, obsah 
ALA bol však podobný ako v našich pasienkoch 
(60% hm.). Autori tiež zistili ako druhý najob-
sažnejší izomér CLA trans-11,cis-13 18:2 (nie 
trans-7,cis-9) ako indikátor alpských mliečnych 
produktov. Tento výsledok sme potvrdili aj pre 
mlieko oviec z našich pasienkov, čo potvrdzuje, 
že má všeobecnú platnosť pre mlieko z kvalit-
ných pasienkov (Soják et al., 2009, 2012).

Podobnými postupmi ako u ovčieho mlie-
ka sa analyzovalo zloženie mastných kyselín 
letných a zimných kravských mliek a masiel. 
Priemerný obsah CLA v zimných mliečnych krav-
ských produktoch bol 0,4% hm., podobný ako 
v prípade zimných ovčích mliek. Predsa však 
v letných kravských mliekach bol obsah CLA 
0,8%, teda podstatne nižší ako v letných ovčích 
mliekach (v priemere 2% hm.). Rozdiel v obsa-
hu CLA obidvoch letných mliek súvisel s tým, že 
kravy aj v lete boli väčšinou v stajni. U čiastoč-
ne pasených kráv sa zistil obsah 1,6% hm. CLA 
(Blaško et al., 2010).

Zmeny zloženia mastných kyselín ovčieho 
mlieka modifikáciou zimného krmiva 
ľanovým alebo slnečnicovým olejom
Z obr. 2 je zrejmé, že obsah CLA v mliečnom 

tuku oviec kŕmených zimným krmivom je nízky 
(približne 0,5% hm.). Skúmali sa preto možnos-
ti zvýšenia obsahu CLA a produkcie mlieka mo-
difikáciou zimného krmiva prídavkom 3% hm. 
slnečnicového alebo ľanového oleja do štan-
dardného zimného krmiva (43% jadrová siláž, 
35% seno a 22% koncentrát). Mliečne vzorky sa 
odoberali denne ráno v priebehu 12 dní a merali 
sa zmeny zloženia v obsahu mliečnych mastných 
kyselín. Náhrada 3% koncentrátu 3% hm. slneč-
nicového alebo ľanového oleja k štandardnému 
zimnému krmivu významne zmenilo zloženie 
mastných kyselín ovčieho mlieka (Soják et al., 
2014).

Obr. 5 znázorňuje denné zmeny obsahu CLA, 
TVA, MA a PA v mlieku oviec v priebehu 12 dňo-
vého experimentu. Nárast v obsahu CLA a TVA 
a poklesu obsahu MA a PA bol zrejmý už od na-
sledujúceho dňa pri kŕmení s pridanými olejmi 
v porovnaní so štandardným zimným krmivom. 
Na konci experimentu odozvy na pridanie slneč-
nicového oleja v porovnaní s ľanovým olejom 
boli mierne vyššie pre CLA, LA, trans-10 18:1, 
6:0 – 16:0, zatiaľ čo vyšší obsah ALA, olejovej 
a 18:0 sa zistil po pridaní ľanového oleja. Odo-
zvy pre obidva pridávané oleje boli pomerne 
stále pre obsahy CLA, TVA a ALA počas 6 posled-
ných dní experimentu. Suplementáciou zimné-
ho krmiva slnečnicovým alebo ľanovým olejom 
sa dosiahol približne 3- násobný rast obsahu 
CLA mliečneho tuku (z 0,6 na 2,0 alebo 1,8% 
hm.) a tiež približne 3- násobný rast v obsahu 
TVA v mliečnom tuku (z 1,2 na 3,8 alebo 4,1% 
hm.) v porovnaní s nemodifikovaným zimným 

krmivom. Suplementácia zimného krmiva rast-
linnými olejmi zvýšila celkový obsah CLA, TVA, 
ALA o 5,0 a 3,9% hm. pre ľanový a slnečnicový 
olej a súčasne znížila celkový obsah 12:0, 14:0 
a 16:0 o 9,3 alebo 5,8% hm. v porovnaní so 
štandardným zimným krmivom. Obsah CLA, TVA, 
ALA, MA a PA v ovčom mlieku po pridaní rast-
linných olejov je podobný ako u oviec z letnej 
pastvy, nevýhodou je vyšší obsah kys. trans-10 
18:1. Optimalizáciou množstva a profilu mast-
ných kyselín pridaných rastlinných olejov, 
ako aj zloženia štandardného zimného krmiva 
znížením obsahu koncentrátu je možné ďalšie 
skvalitnenie zimného ovčieho mlieka.

Pri kŕmení oviec zimným krmivom v prvých 
dňoch kolostra sa zistil relatívne vysoký obsah 
CLA do 1,6% (obr. 2) (Górová et al., 2011), kto-
rý v ďalších dňoch klesol na 0,6% hm., čo tiež 
poukazuje na významný pozitívny zdravotný 
účinok tejto mastnej kyseliny. Zistený neočaká-
vanie vyšší obsah 16:0 a 14:0 v kolostre v porov-
naní so zrelým mliekom (pre 16:0 29,5%, resp. 
25%) možno vysvetliť dôležitejším významným 
ochranným efektom proti infekciám a toxínom 
v porovnaní s kardiovaskulárnym rizikom týchto 
kyselín v zdravotnej ochrane jahniat (Pavlíková 
et al., 2010).

Zvýšenie obsahu CLA v mliečnom tuku 
kvantitatívno – genetickou selekciou oviec
Popri krmive aj selekcia individuálnych oviec 

môže slúžiť ako významný príspevok na zlepše-
nie zdravotnej kvality mliečneho tuku. Štúdie sa 
zameriavajú najmä na zlepšenie kvality ovčieho 

mlieka najvýznamnejším vplyvom krmiva, vplyv 
fyziologických a genetických faktorov, najmä 
vplyv individuality oviec na profil mliečnych 
mastných kyselín sa doteraz študoval v ďale-
ko menšej miere (Mele, 2009). V našej práci sa 
preskúmal vplyv individuality oviec, plemena, 
parity na mliečny profil mastných kyselín, ako 
aj produkcie mlieka v stáde 330 oviec troch 
plemien (cigája, valaška, lacaune) pasúcich sa 
na prírodnom pasienku v Trenčianskej Teplej. 
Vzorky mlieka od jednotlivých oviec sa odobe-
rali ráno v jeden deň, aby sa eliminovali vplyvy 
v rozdiele manažmentu pasienka, botanického 
zloženia pasienka a vegetatívneho stupňa pa-
sienkových rastlín na mliečny profil mastných 
kyselín (Soják et al., 2013).

Obr. 6 znázorňuje distribúciu obsahu CLA 
v mlieku a produkciu mlieka 330 individuálnych 
oviec dňa 14.5.2009 s priemerným obsahom 
CLA 1,5% hm. Tento termín uskutočnenia expe-
rimentu sa zvolil na základe meraní v roku 2008, 
keď v tomto dátume sa zistil najvyšší obsah CLA 
v mlieku. Rok 2009 bol však meteorologicky roz-
dielny ako 2008, v máji – júni sa vyznačoval niž-
šími teplotami a nižšími zrážkami, preto aj vyšší 
obsah CLA sa zistil až v júli (priemerne 2,1% hm. 
Z obrázku sú zrejmé významné rozdiely v obsahu 
CLA mliečneho tuku medzi jednotlivými ovca-
mi. Obsah CLA mliečneho tuku bol v rozpätí 0,5 
– 2,5% hm., teda rozdiel v obsahu CLA medzi 
jednotlivými ovcami bol až do 500%. Priemerný 
obsah CLA pre celé ovčie stádo bol 1,54% hm. 
Výrazný efekt individuality oviec sa zistil aj pre 
ďalšie mastné kyseliny. Pre 10 oviec s najvyšším 

Graf č.7:  Obsah CLA v mlieku a produkcia mlieka stáda 332 oviec (151 cigájok, 125 zošľachte-
ných valašiek, 56 lacaunov) z pasienka v Trenčianskej Teplej dňa 14.5.2009.
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obsahom CLA v mliečnom tuku (v priemere 2,4% 
hm.), obsah nasýtených mastných kyselín 12:0 
– 16:0 bol o 25% nižší ako u 10 oviec s najnižším 
obsahom CLA (0,6% hm.). Výsledky dokazujú, 
že nárast obsahu CLA v mliečnom tuku je spre-
vádzaný poklesom obsahu nasýtených 12:0 – 
16:0 mastných kyselín.

Z obr. 6 je vidieť, že rozdiel v produkcii mlie-
ka medzi jednotlivými ovcami bol v rozpätí 100 
– 1250 ml (približne 1200%), priemerná ranná 
produkcia mlieka celého stáda bola 627 ml. Obr. 
7 znázorňuje závislosť obsahu CLA v mliečnom 
tuku od produkcie mlieka pre jednotlivé ovce so 
štatisticky nevýznamným trendom klesajúceho 
obsahu CLA v mliečnom tuku s rastúcou produk-
ciou mlieka. Z výsledku vyplýva, že na získanie 
zdravotne kvalitnejšieho ovčieho mlieka treba 
zo stáda vybrať ovce s najvyšším obsahom CLA 
a súčasne s najvyššou produkciou mlieka. Opti-
malizáciou obsahu CLA mliečneho tuku a pro-
dukcie mlieka experimentálneho ovčieho stáda 
elimináciou údajov pre 25% oviec s nižším ob-
sahom CLA a nižšou produkciou mlieka sa prie-
merný obsah CLA v mliečnom tuku zvýšil o 10% 
pri zachovaní priemernej produkcie mlieka (So-
ják et al., 2014).

Záver
Uvedený je prehľad výsledkov výskumu z ro-

kov 2007 – 2013 zameraných na preskúmanie 
možností skvalitnenia ovčích mliečnych pro-
duktov s cieľom zvýšenia obsahu zdraviu pro-
spešných mastných kyselín, najmä CLA a TVA 
a súčasne zníženia obsahu zdravie negatívne 
ovplyvňujúcich mastných kyselín, najmä MA 
a PA. Najvýznamnejšie zloženie mliečnych mast-
ných kyselín ovplyvňuje krmivo. Plynovochro-
matografickou analýzou sa zistilo, že pasien-
kové rastliny s vyšším obsahom ALA (60% hm.) 
umožňujú produkciu ovčieho mlieka s pomerne 
vysokým obsahom zdravie pozitívne ovplyvňu-
júcich mastných kyselín CLA, TVA a ALA a sú-
časne s relatívne nízkym obsahom zdravie ne-
gatívne ovplyvňujúcich mastných kyselín MA 

a PA. Prísevok selektívnych rastlín s vysokým 
obsahom ALA môže prispieť k zlepšeniu kvali-
ty mlieka. Na pasienkoch s nižšou nadmorskou 
výškou zloženie mastných kyselín pasienkových 
rastlín, teda aj mlieka, je ovplyvňované aj me-
teorologickými faktormi (teplotou a zrážkami). 
Negatívny vplyv otepľovania ovzdušia na kvalitu 
pasienkov usmerňuje koncentráciu ovčiarstva 
do severných oblastí Slovenska s vyššou nad-
morskou výškou.

Obsah CLA je v zimnom mlieku až 5-násobne 
nižší ako v mlieku z pasienka. Suplementáciou 
štandardného zimného krmiva oviec 3% ľanové-
ho alebo slnečnicového oleja možno v zimnom 
mlieku zvýšiť obsah CLA až 4-násobne a súčasne 
znížiť obsah MA a PA o 10% na obsahy blízke ako 
v letnom ovčom mlieku.

Popri krmive je významným faktorom zlepše-
nia zdravotnej kvality mlieka kvantitatívno – ge-
netická selekcia oviec na základe stanovenia ob-
sahu CLA v mliečnom tuku a merania produkcie 
mlieka. Selekciou 25% oviec zo stáda s najniž-
ším obsahom CLA a súčasne s najnižšou produk-
ciou mlieka sa v zostávajúcom stáde zvýšil obsah 
CLA o 10% pri zachovaní produkcie mlieka.

Antirakovinový príjem CLA sa udáva v širo-
kom rozpätí 0,1 – 3 g CLA/70kg/deň, preferuje 
sa údaj 0,6 g stanovený na energetickom zák-
lade. Keď sa uvažuje obsah 2 g CLA v mliečnom 
tuku, príjem niekoľko desiatok gramov ovčej 
bryndze by mal zabezpečiť túto hranicu. Navyše 
mliečny tuk obsahuje aj ďalšie antirakovinové 
mastné kyseliny ako TVA, butánovú, rozvetvené 
mastné kyseliny 15:0 – 17:0, v malom obsahu aj 
kys. eikozapentaénovú a dokozahexaénovú.

 
Súhrn
Kvalita ovčieho mlieka sa hodnotila na zák-

lade vyššieho obsahu zdravie pozitívne ovplyv-
ňujúcich mastných kyselín najmä obsahu CLA, 
TVA, ALA a súčasne nižšieho obsahu negatívne 
zdravie ovplyvňujúcich kyselín MA a PA využitím 
plynovochromatografických meraní. Skvalit-
ňovanie ovčieho mlieka je najviac ovplyvnené 

krmivom a kvantitatívno - genetickou selekciou 
oviec, zatiaľ čo vplyv plemena a parity oviec je 
menej významný. Vyšší obsah CLA v mlieku oviec 
z pasienka koreloval s obsahom ALA pasien-
kových rastlín v priebehu pasienkovej sezóny. 
Skvalitnenie zimného ovčieho mlieka umožňuje 
modifikácia zimného krmiva ľanovým alebo sl-
nečnicovým olejom. Kvantitatívno – genetický 
aspekt zlepšenia kvality mlieka sa zhodnotil na 
základe obsahu CLA a produkcie mlieka ovčích 
jedincov.

Kľúčové slová: zloženie mastných kyselín, 
sezónne zmeny obsahu CLA, pasienkové rastli-
ny, letné a zimné ovčie mlieko, modifikácia kr-
miva rastlinnými olejmi, selekcia oviec.
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