
Spracované podľa prednášky Briana 

Albertoniho z firmy World Wide Sires 

 

Celý náš život sa musíme neustále 

prispôsobovať zmenám. Schopnosť ľudstva prispôsobiť sa revolučným zmenám sa v priebehu doby 

zrýchľuje. Tu je niekoľko vybraných dramatických zmien a dĺžka času potrebného na to, aby túto 

zmenu prijalo a zaviedlo 25% amerických domácností. 

 

Novinka Roky 

Zavedenie elektriny 46 

Automobily 44 

Telefón 26 

Osobný počítač 15 

Mobilný telefón 13 

Internet 7 

 

Podľa Steva Jobsa ľudia, ktorí sú dostatočne blázniví na to, aby aby zmenili svet, sú práve tí, ktorí ho 

zmenia. Svet sa zmení, ale musíme čeliť niekoľkým pravdám o zmene! 

 

V rastúcom svete musíme vyrobiť viac z menej! Musíme nakŕmiť viac ľudí... V roku 2050 by mala 

populácia dosiahnuť 10 miliárd ľudí a bude treba o 56% viac potravín. 

Od zavedenia genomiky v roku 2009, sa celková produkcia mlieka na kravu v USA zvyšuje ročne 

o 12,9%, pričom sa na tomto náraste genetika podieľa výraznejšie ako kedykoľvek predtým. 

Plemenárske spoločnosti musia pokračovať v zameraní šľachtenia na celkovú produkciu zložiek mlieka 

(v kg) okrem aktuálneho trendu šľachtiť na znaky zdravia – musia udržať správnu rovnováhu. 



Plemenárske spoločnosti musia zabezpečiť diverzitu produktov šľachtenia tak, aby splnili požiadavky 

globálneho trhu (napríklad vysoká produkcia mlieka alebo vysoké zložky), nič nebude vyhovovať 

všetkým! 

Každá ďalšia generácia obyvateľstva sa viac a viac vzďaľuje porozumeniu poľnohospodárstvu. 

V roku 1800 žilo v USA 97% obyvateľstva na vidieku a 3% v mestách. V roku 1900 na vidieku žilo 64% 

a v mestách 36% obyvateľstva a v roku 2000 to bolo len 23% na vidieku a 77% v mestách. 

 

Pre ľudí bez znalostí o poľnohospodárstve, dostatok potravín pre svetovú populáciu nie je dosť. 

Žiadajú potraviny zdravé, bez antibiotík a hormónov a chcú, aby ich výroba nevplývala negatívne na 

životné prostredie. Pred nami sú tieto výzvy a ponúkané riešenia: 

 Genetická selekcia na zlepšenie efektívnosti kráv – šľachtenie na konverziu krmív 

 Genetická selekcia na zníženie telesného rámca – hlavne výšky – ešte nikdy v histórii sme 

neboli takí zameraní na línie býkov, ktorí znižujú rámec. Ale, musíme zmeniť aj vnímanie verejnosti 

v otázkach udržateľnosti 

 Zvýšenie genetickej selekcie na plodnosť spolu s presunom k technológiám vyhľadávania 

ruje ako náhrady synchronizačných programov. 

Percentuálny podiel populácie v USA podľa miesta bydliska 

Vidiek Mesto 



 Intenzívna selekcia na znaky zdravia tak, aby sa znížila nutnosť používať antibiotiká a zvýšil 

sa komfort zvierat 

 Intenzívne zavádzanie génu bezrohosti do populácie mliečnych kráv 

Výskum a selekcia na vhodné kazeíny, laktózu a ďalšie zložky, ktoré sa vzťahujú k lepšej 

kvalite a vyššej stráviteľnosti mlieka. Dnes poznáme vplyv beta kazeínu A2A2, ale čo prinesie 

budúcnosť? 

Je nevyhnutné vzdelávať masy a zmeniť náš imidž. 

V USA sa v rokoch 2007 až 2017 stalo toto: 

Produkcia mlieka na kravu sa zvý 

šila o 4508 lbs  

To znamená, že na každý galón 

vyprodukovaného mlieka v roku 2017 bolo 

potrebných: 

o 17,3% menej krmiva 

o 20,8% menej pôdy 

o 30,5% menej vody 

o 20,2% menej pohonných hmôt 

 

Uhlíková stopa jedného galónu mlieka 

vyprodukovaného v roku 2017 bola o 19,2% 

nižšia ako v roku 2007! 

 

Mlieko ako nápoj sa nahrádza inými produktami 

V období rokov 1996 až 2016 poklesla spotreba mlieka v tekutej forme v USA o 25%! Spotreba 

mliečnych náhrad (sójové mlieko, mandľové mlieko ...) narástla trojnásobne 

Je potrebné sa spojiť a intenzívnejšie pracovať na riešení ako viac spropagovať chuť a benefity 

konzumácie mlieka a mliečnych produktov. 

Aby sme neboli len negatívni, celková spotreba mliečnych produktov v roku 2019 vzrástla o 3%. 



Počet fariem sa znižuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štatistika z USA, rok 2019:  

• 37 468 mliečnych fariem 

• Priemerná veľkosť stáda 250 kusov 

• Priemerná úžitkovosť na kravu 10 522kg mlieka 

Počet kráv v stáde Počet fariem predávajúcich mlieko 

(Percento z celkového počtu) 

% kráv % z predaja 

mlieka 

1 to 199 32,009 (81.4%) 22.0% 19.7% 

200 to 499 3,830 (9.7%) 12.0% 12.2% 

500 to 999 1,511 (3.8%) 10.7% 11.4% 

1,000 to 2,499 1,239 (3.2%) 20.3% 21.1% 

2,500 to 4,999 525 (1.3%) 18.5% 18.7% 

5,000 or more 189 (0.5%) 16.4% 16.8% 
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Zmeny v počte mliečnych kráv a ich úžitkovosti 

 

 

Globálna nestabilita tu zostáva 

 

Našou spoločnou výzvou je uspieť v rýchlo sa meniacom svete 
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Konsolidácia je nevyhnutná v akomkoľvek odvetví 

Plemenárske firmy sa musia zamerať na podporu farmárov v ich úsilí prežiť 

Plemenárske firmy musia poskytovať služby tak, aby využívať technológie a manažovať ich dáta tak, 

aby mohli robiť lepšie rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ziskovosť farmy 

Progresívni farmári budú skúšať každú stratégiu aby prežili a udržali sa – genomické testovanie 

plemenníc na zistenie najvhodnejších zvierat na obnovu stáda, jedinečné indexy stáda, ktoré budú 

spĺňať špecifické ciele farmy a rýchlu adaptáciu na nové zmeny. 


