
Motto:

Před budoucností lze zavírat oči, ale 
nejde se před ní schovat. 

Je lepší se na ní připravit…



Poznámka: modrý text je mojí volnou interpretací pro potřebu prezentace. Citace a odkazy nejsou uvedeny, vše lze dohledat ve výše uvedené vědecké práci. 



POLOVINA OBYVATEL

OP/osoba: 0.28 ha OP/osoba: 0.59 ha OP/osoba: 0.38 ha 

OP/osoba: 0.28 ha 

OP/osoba: 0.28 ha OP/osoba: 0.17 ha OP/osoba: 0.28 ha 



Potřeba zemědělské půdy na produkci 
1 gramu živočišné bílkoviny.

Úživnost hektaru zemědělské půdy ve vztahu ke způsobu zajištění lidské výživy.

ŽIVOČIŠNÝ PROTEIN:
- Aminoacidy
- mikroprvky

*0.21 ha na osobu dnes
*0.15 ha na osobu 2067

Využití trav a vedlejších 
krmných produktů
Pastviny -> orná půda
(více na severní polokouli)



*vyšší teplota
*delší produkční „sezóna“
*delší období sucha i srážek
*jižní polokoule méně výrazné

Podobně se pro chov mléčného skotu stanou atraktivnější části Kanady či Ruska...



Obdobně Čína a další země – již dnes investice do budování farem v oblastech s ideálními podmínkami v budoucnu…

Zlepšení podmínek

Zhoršení podmínek



22 680 litrů

18 144 litrů

13 608 litrů

Dnešní průměrná světová spotřeba mléčných produktů (bez másla) na obyvatele je 87 kg. Odhad 2067 je 119 kg.



31 752 litrů

27 216 litrů

22 680 litrů

18 144 litrů

13 608 litrů

9 072 litrů

4 536 litrů

16 535 litrů

32 634 litrů

Souběžný nárůst významu indexů selektujících na vlastnosti zdraví, imunity, plodnosti, welfare, konverze krmiva, robustnosti a produkce metanu.
V okamžiku produkce plemeníků použití genových manipulací, s cílem selekce na jedince odolnější dopadům tepelného stresu apod. 



Junior Two-Year-Old Class - 2X Milking

1. NORDIC-HAVEN MONTROSS CALICO-ET USA 126142622 NA-100

2-03 305D 2X 46,530M 99DCRM 4.10%F 1916F 3.30%P 1522P 99DCRC X 10-02-02

NOR-BERT FARMS, LLC, BREMEN, IN - 21 106 kg - 4.1%T - 3.3%B (1560 kg T+B)

Junior Two-Year-Old Class - 3X Milking
1. MEIER-MEADOWS MCCUTCH SAUCY 840003131828887 99-NA

2-05 305D 3X 45,800M 102DCRM 2.9%F 1323F 2.8%P 1273P 87DCRC X 02-13-19
Meier Meadows LLC, Ridott, IL - 20 775 kg - 4.1%T - 3.3%B (1178 kg T+B)

Junior Three-Year-Old Class - 2X Milking
1. MURANDA OSCAR LUCINDA-ET USA 15151313 NA-100

3-04 305D 2X 58,470M 3.20%F 1891F 3.10%P 1792P 09-20-97
FLOYD & LLOYD BAUMANN & FRED LANG, MARATHON, WI - 26 522 kg - 4.1%T - 3.3%B (1671 kg T+B)

Junior Three-Year-Old Class - 3X Milking
1. SPRUCE-HAVEN DOR SX12301-ET USA 69517637 99-I

3-01 305D 3X 59,170M 102DCRM 5.7%F 3362F 3.6%P 2113P 88DCRC X 12-15-14
Nor-Bert Farms, LLC, Bremen, IN - 26 840 kg - 4.1%T - 3.3%B (2484 kg T+B)

Junior Four-Year-Old Class - 2X Milking
1. HARTFORD BLITZ 305-ET USA 52350305 NA-100

4-01 305D 2X 54,840M 95DCRM 4.80%F 2653F 2.30%P 1287P 95DCRC X 08-27-07
TIMOTHY P. KRUEGER, JORDAN, MN - 24 875 kg - 4.1%T - 3.3%B (1787 kg T+B)

Junior Four-Year-Old Class - 3X Milking
1. EVER-GREEN-VIEW MY GOLD-ET *CV USA 70599294 100-NA

4-03 305D 3X 65,320M 100DCRM 2.5%F 1621F 2.6%P 1714P 100 X 01-11-17
THOMAS J. KESTELL, WALDO, WI - 29 629 kg - 4.1%T - 3.3%B (1513 kg T+B)

Mature Class - 2X Milking
1. BUR-WALL BUCKEYE GIGI USA 137736766 NA-100

8-02 305D 2X 64,270M 100DCRM 2.9%F 1894F 3.0%P 1903P 100C X 01-18-16
ROBERT J. BEHNKE, BROOKLYN, WI - 29 153 kg - 4.1%T - 3.3%B (1722 kg T+B)

Mature Class - 3X Milking
1. SELZ-PRALLE AFTERSHOCK 3918 USA 66254014 100-NA

5-11 305D 3X 64,930M 102DCRM 3.7%F 2407F 3.0%P 1943P 93 X 10-19-17
Selz Farm, Inc., Humbird, WI - 29 452 kg - 4.1%T - 3.3%B (1973 kg T+B)



33 861 litrů

10 205 litrů

2 041 litrů

12.8 tuny

1 bušl kukuřice = 25.4 kg

1 bušl soji = 27.3 kg

4.3 tuny

1.2 tuny

4.4 tuny

1.3 tuny

0.4 tuny

Sm.o. nejlepších od průměru..



Trvalý pokrok díky: 1. pokrok v managementu, výživě a modernizaci farem a technologií 
2. genetický pokrok díky přesnější a rychlejší selekci na produkci a zdraví





Budování podlah a chodem stájí z dobře čistitelného materiálu, který vydrží, neklouže, šetří nohy a umožnuje přirozené projevy zvířat.
Např. z laminátu. Rychlejší zachycení laminitidy senzorem (ne vizuálním posuzováním kulhání). Podestýlka z materiálů, které 
napomáhají snížení výskytu mastitid, dosažení nízkých SB, podporující menší frekvenci otlačenin, úrazů končetin, laminitid apod.





Postupně stále větší využívání krmných plodin:
* s lepší vyšlechtěnou stravitelností (méně ligninu, více škrobu), s lepší odolností vůči suchu a solím
* s vyšlechtěným kukuřičných hybridů s vyšším obsahem cukru
* nové druhy vyšlechtěné s mikrořasy, se sníženou potřebou dotování umělými hnojivy, méně náročné na vodu 



Složení mléka, hormony

PH bachoru, trávení
schopnost neutralizace 

Imunitní reakce,
Průběh (stav) březosti

Parametry funkčnosti čtvrtí 
vemene

Teplota, trávení aktivita, 
příjem krmiva, odpočinek

Stupeň virové nákazy 
a infekčnosti

Vlastnosti welfare
(klid, neklid, pocity)

Krevní glukosa a další 
parametry



Šlechtění genů, ne plemen
Střední rámce, lepší 

adaptace na prostředí

Zdravější, vitálnější

Editace genů, přenos genů 
mezi plemeny.

Transgenní, syntetické geny. IVF, kmenové buňky

Patentované geny, 
licencování embryí

Digitální monitorování 
transkripce DNA



𝝙G pro mléko
od 2009 do 2017

vzrostl o 50%

L - od 2009 do 2017
z 7 na 2.5 roku

(otec i matka 8 měsíců)

Další fáze: L - 1.5 roku
(otec i matka 8 měsíců)
* biopsie

Další možná fáze:
L - méně než 1 rok
* produkce oocytů z 
embyonických buněk
* kmenové buňky

Další fáze:
(Rohatost, barva, kaseiny atd.)
Přenos genů mezi plemeny: 
* SLICK gen u H (tolerance k tepelnému stresu)
* Gen pro robustnost (Browns Swiss)
* Některé geny z kombinovaných plemen skotu 

Další fáze:
PH a selekce embryí
Epigenetická složka PH 

Vlastnosti welfare

Vlastnosti plodnosti

Vlastnosti imunity

Vlastnosti zdraví

KVANTITATIVNÍ (šlechtění)

KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI (genové manipulace)

Metabolický stress

Konverze krmiva

Robustnost

Produkce plynů

Rezistence nemocem
PŘIPAŘOVACÍ PLÁN?

(na úrovni IVF)

INSEMINACE? PŘENOSY!
(místo semene jen embrya)



SCIFI NEBO BLÍŽÍCÍ SE REALITA?
Everything you should know about gene editing… in 25 minutes or less!
John B. Cole, USDA, Agricultural Research Service
Henry A. Walace, Beltsville Agri Research Center
Animal Genomics and Improvement Laboratory
Beltsville, Maryland 20705-2350



Everything you should know about gene editing… in 25 minutes or less!
John B. Cole, USDA, Agricultural Research Service
Henry A. Walace, Beltsville Agri Research Center
Animal Genomics and Improvement Laboratory
Beltsville, Maryland 20705-2350



Dokázáno (Brown Swiss), že “robutnost“ je geneticky podmíněna => využití ve šlechtění. Přenos genů mezi plemeny. 
Lepší robustnost, lepší konverze krmiva = > ekonomičtější produkce mléka a menší produkce metanu na litr mléka (kg masa) atd. 



Epigenetika – odhalování zákonitostí nepodmíněných seqvencí DNA, ale jako reakce na vnější prostředí ovlivňujících genom. 



Mezi faktorem, který spustí změnu projevu a samotnou změnou projevu mohou uplynout měsíce či roky (epigenetický efekt).  



Příklad epigenetického efektu – vliv poporodní ztráty váhy na procento zabřezlých krav 12 týdnů po porodu (Britt et al., 1992)  



Hypotéza: větší ztráta poporodní váhy spouští negativní efekt na vývoj oocytů a folykulů. Experiment: 1887 krav, inseminace po synchronizaci. 
Prokázán epigenetický efekt (v týdnech) mezi příčinou (ztráta kondice) a důsledkem (procento zabřezávání, snížené embryonální mortalitou). 
Další hypozéza: vliv fyziologického stavu vaječníků a dělohy, v návaznosti na kondici po porodu.     



Příklad epigenetického efektu (měsíce) – vliv restrikce optimálního příjmu krmiva u dojnice v období okolo porodu (např. nemoc, 
tepelný stres, neadekvátní krmná dávka či management) na kvalitu oocytu a schopnost vývoje embrya po porodu.   



Vlevo: vztah mezi počtem folikulů s velikostí nad 3mm a pravděpodobnou úrovní zabřezávání.
Vpravo: epigenetický efekt vlivu dojení 4x denně v období rozdojení, na užitkovost ve zbývající části laktace (dojení 2x denně) 



Příklad managementu epigenetického efektu:
• Ztráty potenciálu maximálně intenzivního růstu telat v mléčném období vedou k ztrátám v potenciálu užitkovosti po otelení
Hypotéza epigenetického efeketu (interval - roky): epiteliální buňky vemene (počet a kvalita) se vytvářejí v předstihu, v tomto období 



Firmicutes - Grampozitivní bakterie

Microbiom vemene, močové soustavy, zdraví atd.

Mikrobiom je souhrnné označení pro mikrobiální osídlení těla. Jedná se o soubor
bakterií, kvasinek, hub, virů a protozoí (prvoků) vyskytující se na lidském těle a v něm.
Zdravý mikrobiom je zásadní pro zdraví. Odhaduje se, že se jedná asi o 100 bilionů
organismů, jejichž genetická informace převyšuje genetickou informaci „hostitele“.

Mikrobiom trávicí soustavy (mikroflóra) je tvořen mikroorganismy sídlícími v travicí
soustavě a představuje nejvýznamnější část mikrobioty. Jedná se o soubor zdraví
prospěšných i patogenních mikrobů, které v případě rovnováhy jedince neohrožují, ale
jsou naopak nezbytné pro zdraví a funkčnost jedince. Kromě trávení se podílí i na
vývoji imunitního systému a zasahuje do mnoha tělních funkcí.

Výzkum si zatím není jistý, kdy je funkce mikrobiomu jedince aktivována, ale plně
funkční je cca 2 den po porodu. Individuální funkčnost mikrobiomu je solidně
geneticky podmíněná (h2 = 0.39).



Mikrobiom stolice – další zpřesnění efektu stravitelnosti krmných dávek, detekce zdravotního stavu jedince apod.  



Ze stejné TMR složením různé mléko…

Ačkoliv základní mikrobiom v trávicí soustavě je obecně stejný, mezi jedinci existují (v důsledku aktuálního zdravotního stavu, genetiky apod.)
rozdíly. Krávy stejné krmné skupiny produkují mléko s odlišným složením. Byla zjištěna např. pozitivní korelace (+0.51) mezi % tuku v mléce
jednotlivých krav a poměrem 2 nejvýznamnějších skupin mikroorganismů jejich bachoru (grampozitivní bakterie/bakterie), v rozmezí 2:1 až 1:3.



Odlišnosti v mikrobiomu močové soustavy u otelených krav, v závislosti na počtu dní po porodu. Krávy zdravé, nemocné (příčina).



Odlišnosti v mikrobiomu vemene – v závislosti na počtu somatických buněk v produkovaném mléce.
Hypozéza:  řešení mastitid očkováním jednotlivých čtvrtí vemene přesně specifikovanými mikroorganismy    



OBECNĚ – ROZHODUJÍCÍ PROUD BUDOU VELKÉ A STÁLE VĚTŠÍ FARMY): 
* Ale větší úspory materiálu a zdrojů, efektivnější využitelnost materiálů ze vstupů, půdy, vody
* Méně hnojiv a postřiků, lepší využívání a recyklace odpadů, větší stravitelnost krmiv, obecně menší cena vstupů i prodejních cen

Menší farmy? Uplatnění především díky produkci specializovaných (např. terapeutických) produktů).

Produkce masa? Přes specializovaná masná plemena (samčí sexované sperma, embrya donorek)  i přes křížence z mléčných farem (recepientky).   



Pokročilá robotika nahradí řadu dnešních manuálních činností (dojení, vážení, měření, krmení krav i telat, třídění). 



* Senzory, počítačové technologie, každodenní automatizované měření, vážení a sledování kondice) na úrovni jedince. 
* Každodenní rozhodování a management stáda na podkladě přesnějších dat, s pomocí umělé inteligence.



Úspěch v oboru? Skloubení komplexních vědomostí, techniky, organizace práce a pojetí stáda jako „superorganismu“.
Lepší welfare stájí, management stáda = protokol managementu „SUPERORGANISMU“. 



Pracovní síla? Stále méně lidí, stále větší průměrná kvalifikace a specializace na všech úrovních. 
Pokročilá specializace – mléko o různé kvalitě a obsahu živin sváženo oddělenými cisternami, jeho samostatné zpracování.
Kooperace farem ve stále větším počtu oblastí prvovýroby.



Stále větší sdílení specializovaných činností charakteru služeb formou velkých specializovaných firem..



Chovatelé musí mít vizi, čisté svědomí a musí se umět sjednotit proti aktivistickým kampaním, za kterými sice nejsou vědecky
oprávněné požadavky, které jsou ale vedeny dobře placenými profesionály na marketing, propagaci a vedení kampaní. Dnešní
úroveň chovu skotu je výsledkem tvrdé práce cca 360ti generací farmářů. Nadcházejících 50 let, to jsou další 2 generace. Jejich
povinností je posunout úroveň opět o něco výše a udržet si nenahraditelnost a respekt u nezemědělské většiny veřejnosti.

Chovatelé musí obstát i v konkurenci postupně se objevujících nových metod produkce potravin alternativními postupy – jako
je např. produkce cukrů, tuků, bílkovin či minerálních látek přes kvasinky, geneticky modifikované vloženými geny skotu). K
tomu je nutná co nejlepší komunikace s veřejností, získat ji na svou stranu.

Vliv na průmysl mléčného skotu budou mít i ceny a dostupnost různých zdrojů energie. Pokud se podaří uvézt do praxe cenově
dostupné a dostatečně produktivní postupy využití odsolené mořské vody, může se chov skotu rozšířit do oblastí, kde dnes není.

„Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, 

a malý ten, kdo zná jen malý cíl.“




