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ÚVOD
 

Významné postavenie v rozvoji chovu kráv majú 
nielen ich produkčné a reprodukčné vlastnosti, ale i doba, 
po ktorú sú dojnice schopné poskytovať primeraný úžitok, 
čo zodpovedá ich dlhovekosti a dlhovýkonnosti (Řehout, 
1991). Ekonomická hodnota kravy je vo veľkej miere 
určená jej mliekovou úžitkovosťou a jej dlhovekosťou. 
So zvyšovaním dlhovekosti sa zvyšuje aj celoživotná 
úžitkovosť a celkové príjmy (Strandberg, 1992).  

Na hodnotenie dlhovekosti sa v  literatúre používa 
viac ukazovateľov. Sú to predovšetkým: počet otelení, 
počet laktácií, dĺžka života, dĺžka produkčného života, 
priemerný vek stáda a pod. Vollema (1998).

Short,  Lawlor, (1992) uvádzajú, že priama 
selekcia na dlhovekosť je nepraktická z dôvodu nízkej 
heritability dlhovekosti (Essl, 1984; Chirinos a i., 2002; 
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De Jong a i., 1999; Cruickshank a i., 2002, Vukašinovič 
a i., 1995; Vollema a i., 2000; Ducrocq,1987 a iní), 
spojenej s pomerne dlhým generačným intervalom. 
Na nízku využiteľnosť priamej selekcie na vlastnosti 
dlhovekosti poukazujú aj Van  Doormaal a i. (1985). 

Jednou z možností je využívanie vysokých 
pozitívnych genetických a fenotypových korelácií medzi 
produkciou mlieka na prvej laktácii a ukazovateľmi 
dlhovekosti. Podľa viacerých autorov sa pohybujú 
fenotypové korelácie tohto vzťahu v intervale od 0,2 do 
0,4 a genetické korelácie medzi 0,2 až 0,6 (De Jong a i., 
1999; Vollema, 1998).  

ashmawy (1985) poukazuje na signifikantnú 
koreláciu veku pri prvom otelení k ukazovateľom 
dlhovekosti a k produkčným ukazovateľom. Pri 
hodnotení ukazovateľov mliekovej úžitkovosti, exteriéru, 
dlhovekosti a ich vzájomných vzťahov v populácii 
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holštajnského plemena zistili Valencia a i. (2004) 
genetické korelácie medzi ukazovateľmi dlhovekosti 
a úžitkovosťou na prvej laktácii v rozpätí 0,33 – 0,64, 
medzi produkciou mlieka na prvej laktácii a znakmi 
exteriéru v rozpätí od – 0,27 do 0,48.  

Faktory ovplyvňujúce vek pri prvom otelení, 
dĺžku života a životné štatistiky sledovali Silva a i. 
(1986). Sledovaním vzájomných vzťahov autori dospeli 
k záverom, že vek pri prvom otelení mal negatívnu 
fenotypovú koreláciu k produkčnému veku (r = -0,05), k 
počtu telení (r = -0,05) a k dĺžke života (r = -0,06). 

Dürr a i. (1999) sledovali rôzne vplyvy na 
dĺžku produkčného života kráv v súbore 331 147 kráv 
holštajnského plemena. Významný faktor ovplyvňujúci 
dĺžku produkčného života je podľa autorov vek pri prvom 
otelení, kde uvádzajú zvýšené riziko vyraďovania kráv, 
ktoré sa otelili v neskoršom veku.  Ďalším významným 
faktorom je produkcia mlieka za jednotlivé laktácie, počet 
a štádium laktácie. Kravy produkujúce viac mlieka ako je 
priemer stáda majú nižšie riziko vyradenia o 26 až 29 %. 
Významný vplyv veku pri prvom otelení na dlhovekosť 
kráv potvrdili aj Pérez a i. (1999), Řehout (1991), rizzi  
a i. (2002), Páchová a Zavadilová (2006), resp. Blaho a i. 
(1993), ktorí uvádzajú, že skoré telenie nemalo negatívny 
vplyv na zvýšené vyraďovanie zvierat. kravy zabreznuté 
do 17. mesiaca mali na druhej a tretej laktácii najnižšie 
percento vyraďovania. 

V súbore 1 546 kráv holštajnského plemena  
Páchová a Dědková (2003) hodnotili silu a smer pôsobenia 
vnútorných a vonkajších faktorov na dlhovekosť. 
Vyraďovanie kráv bolo najvýznamnejšie ovplyvnené 
poradím a štádiom laktácie. Najvyššie riziko vyradenia 
bolo na prvej laktácii a s ďalším poradím laktácie klesalo. 
Ďalším významným faktorom bola mlieková úžitkovosť, 
čím vyššia úžitkovosť, tým nižšie riziko vyradenia. Vplyv 
otca a rodiny bol preukázateľný,  pre presnosť výpočtov 
však bola potrebná dostatočná početnosť dcér, pri ktorých 
bola vyhodnotená dlhovekosť. ostatné faktory nemali na 
dlhovekosť prakticky žiadny vplyv.

Vollema (1998) zistil preukazný vplyv plemena 
kráv na dlhovekosť. V sledovanom súbore sa so 
zvyšujúcim sa percentuálnym podielom holštajnského 
plemena a znížením relatívnej nízkej produkcie kráv 
v porovnaní s rovesníčkami súčasne znižoval aj stupeň 
rizika ich vyradenia. Vek pri prvom otelení naznačuje 
zvýšené riziko vyradenia kráv, ktoré sa otelili vo vyššom 
veku. Vplyv plemena, resp. plemennej skupiny na 
dlhovekosť a dĺžku produkčného veku kráv potvrdili aj 
Dohy a i. (1986), Vollema a Groen (1998), resp. Psota 
(1996). Signifikantný vplyv genotypu na prežiteľnosť kráv  
zistili aj Řehout a Polenská (1990). autori konštatujú, 
že pri mliekových genotypoch sa môže jednostranné 
zameranie selekcie na zvyšovanie dojivosti nepriaznivo 
prejaviť na ukazovateľoch dlhovekosti kráv. 

Vplyv plemenného býka ako významného faktora, 
ktorý podmieňuje dlhovekosť kráv potvrdili ojango a i. 
(2002). Páchová a Zavadilová (2006) konštatujú, že riziko 
vyradenia pre dcéry po najlepšom býkovi bolo o 30 % 
nižšie v porovnaní s dcérami priemerných býkov. Naopak 
dcéry po najhoršom býkovi vykazovali až o 175 % vyššie 
riziko vyradenia v porovnaní s najlepším býkom. 

 Cieľom práce bolo na základe stanovenej hypotézy 
a definovaných faktorov s využitím analýzy variancie 
otestovať vplyvy pôsobiace na dĺžku produkčného veku 
kráv v populáciách holštajnského a strakatého plemena 
na Slovensku.

MaTErIÁl a METÓda

Východiskovým materiálom pre analýzu faktorov 
pôsobiacich na  dĺžku produkčného veku kráv boli 
podkladové údaje 114 020 vyradených kráv slovenského 
strakatého plemena a 181 001 kráv holštajnského 
plemena z databázy Štátneho plemenárskeho ústavu 
Sr, Plemennej knihy slovenského strakatého plemena 
a Plemennej knihy holštajnského plemena z rokov 1995 
až 2005. Plemenné skupiny holštajnského plemena boli 
definované podľa platnej metodiky vedenia Plemennej 
knihy– h0 (podiel krvi iných plemien do 6,5 %), h1 (podiel 
krvi iných plemien od 6,5 % do12,5 %), h2 (podiel krvi 
iných plemien od 12,5 % do 25 %) a h3 (podiel krvi iných 
plemien od 25 % do 50 %). Pri slovenskom strakatom 
plemene S0 (podiel krvi zošľachťujúcich plemien do 12,5 
%), S1 (podiel krvi zošľachťujúcich plemien do 25 %) a 
S2 (podiel krvi zošľachťujúcich plemien do 50 %).

Podľa dostupných literárnych zdrojov a 
stanovenej hypotézy sme zvolili efekty, ktoré môžu 
mať významný vplyv na dĺžku produkčného veku kráv 
– produkcia mlieka na prvej laktácii a vek pri prvom 
otelení (ako kvantitatívne premenné), poľnohospodársky 
podnik, plemenná skupina, otec a dôvod vyradenia a rok 
vyradenia (ako klasifikačné premenné). 

Vplyv sledovaných efektov na dĺžku produkčného 
veku kráv sme zistili na základe lineárneho modelu 
(GLM procedúra):

Yijkl = μ + Poi + Plj + ok + Dvl + rvm + 
b1(mlieko)ijklm +  b2(vek)ijklm + eijklm

Yijklm  - produkčný vek
μ  - celkový priemer 
Poi  - podnik (pevný efekt)
Plj  - plemenná skupina (pevný efekt)
ok  - otec (pevný efekt)
Dvl  - dôvod vyradenia
Rvm  - rok vyradenia
b1(mlieko)ijklm - lineárna regresia a produkciu mlieka
     na 1. laktácii
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b2(vek)ijklm - lineárna regresia na vek pri prvom 
    otelení
eijklm   - rezíduum (náhodný efekt)

Z lineárneho modelu sme zistili regresný 
koeficient a štandardnú chybu pre produkciu mlieka na 
prvej laktácii a vek pri prvom otelení. uvedené výpočty 
boli vykonané v prostredí štatistického programu SaS 
9.1.

výslEdKy a dIsKusIa

holštajnské plemeno

analýzu vybraných vplyvov (produkcia mlieka 
na prvej laktácii, vek pri prvom otelení, rok vyradenia, 
poľnohospodársky podnik, dôvod vyradenia, plemenná 
skupina, plemenný býk - otec vyradenej kravy) na dĺžku 
produkčného veku kráv sme vykonali v populácii 181 001 
vyradených kráv holštajnského plemena.  

Potvrdil sa signifikantný vplyv všetkých vybraných 
a definovaných faktorov na dĺžku produkčného veku 
kráv, pri reziduálnej chybe modelu 0,326210. Úroveň 
vplyvu jednotlivých faktorov v danom súbore však bola 
rozdielna (tabuľka 1).

Zo skupiny hodnotených efektov sme najvyššiu 
mieru vplyvu zaznamenali pri plemennom býkovi - 
otcovi kravy (F = 65,36+++) a pri podniku-chovateľovi 
(F = 49,29+++), ktoré sme definovali ako pevné efekty 
(tabuľka 1). uvedenú skutočnosť potvrdzujú aj autori 
ojango a i. (2002), Páchová a Zavadilová (2006), 
resp. Vukašinovič a i. (1995), ktorí poukazujú na 
významný vplyv plemenného býka na dlhovekosť kráv. 
Miera vplyvu podniku na dlhovekosť kráv je pomerne 
variabilná, čo môže súvisieť s chovaným plemenom, so 
šľachtením, intenzitou obmeny stáda, ako aj technikou 
a technológiou chovu.

Na základe vykonaných analýz sme vypočítali 
významnú mieru vplyvu produkcie mlieka na prvej 
laktácii na dĺžku produkčného veku kráv holštajnského 
plemena (F = 30215+++), (tabuľka 1). tieto výsledky 
potvrdili situáciu v šľachtení holštajnského plemena na 
Slovensku, ktorá poukazuje na intenzívne zvyšovanie 
produkcie mlieka, zvyšovanie intenzity selekcie a obmeny 
základného stáda kráv. Významný vplyv produkcie mlieka 
na dlhovekosť kráv potvrdili aj Short a Lawlor (1992), 
Páchová a Zavadilová (2006), resp. Strapák a i. (2005) 
a iní. Zo zistených výsledkov vyplýva, že zvyšovaním 
produkcie mlieka na prvej laktácii sa budú zvyšovať aj 
ukazovatele celoživotnej úžitkovosti, produkčný vek kráv 
a zníži sa riziko vyradenia z dôvodov nízkej úžitkovosti. 

Dĺžku produkčného veku kráv preukazne 
ovplyvňoval aj ukazovateľ plemenná skupina  (F = 
3195,74+++) s definovaným podielom krvi iných 
(zošľachťujúcich) plemien. Vplyv plemena, resp. 
plemennej skupiny na dlhovekosť a dĺžku produkčného 
veku kráv potvrdili aj Dohy a kol. (1986),  Vollema (1998), 
resp. v populáciách jednotlivých plemien dobytka na 
Slovensku Psota (1996). 

Powell a Van raden (2003) odporúčajú na 
základe analýz v jednotlivých krajinách sveta zohľadniť 
ako významný efekt aj rok narodenia, resp. rok 
vyradenia kravy zo stáda, čo je v súlade s výsledkami 
a metodickým postupmi našej práce. Dôvod vyradenia 
(F = 338,44+++), rok vyradenia (F = 4004,61+++) a vek 
pri prvom otelení (F = 454,61+++) boli signifikantné, čo 
sa zhoduje s výsledkami prác Péreza a i. (1999), Řehouta 
(1991), rizzi  a i. (2002), resp. Páchovej a Zavadilovej 
(2006), ktorí zistili negatívne vzťahy medzi vekom pri 
prvom otelení a dĺžkou života (produkčným vekom) 
kráv, resp. celoživotnou úžitkovosťou. Blaho a i. (1993) 
konštatujú, že kravy zabreznuté do veku 17 mesiacov 
mali najnižšie percento vyraďovania na druhej a tretej 
laktácii. Nižšie riziko vyradenia skôr otelených kráv 
potvrdil aj Vollema (1998).

Tabuľka 1:  Testovanie vplyvu faktorov na dĺžku produkčného života kráv holštajnského plemena
Table 1:        The tests of factors affecting the length of productive life in the cows of holstein breed

1Faktor vplyvu 2Stupne voľnosti 3Priemerné štvorce 4F  hodnota
5Produkcia mlieka na prvej laktácii  1 4591155548 30215,00+++
6Rok vyradenia 1   608498432    4004,61+++
7Vek pri prvom otelení 1     69077721      454,61+++
8Podnik 954      7488979        49,29+++
9Dôvod vyradenia 13     51425196      338,44+++
10Plemenná skupina 4   485591556    3195,74+++
11otec 4005       9931217        65,36+++
12reziduálna chyba 174599 0,326210

1Effect, 2d. f. (degrees of freedom), 3Mean Square, 4F Value, 5Milk at first lactation, 6Year of culling,, 7age at first calving,, 8Farm, 9reason of culling,, 
10Breeding group, 11Sire, 12Residual error
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Na základe vypočítaných regresných koeficientov 
(tabuľka 2) môžeme konštatovať negatívny vzťah medzi 
produkciou mlieka na prvej laktácii a dĺžkou produkčného 
veku kráv holštajnského plemena. Z praktického hľadiska 
sme zistili, že zvýšením produkcie mlieka na prvej 
laktácii o 100 kg dôjde k skráteniu produkčného veku 
o 3 dni. Podobnú tendenciu sme zaznamenali aj pri veku 
pri prvom otelení, kde zvýšením veku pri prvom otelení 
o 100 dní dochádza k skráteniu produkčného veku kráv 
holštajnského plemena o 65 dní. 

slovenské strakaté plemeno

Podobne ako v populácii holštajnského plemena 
boli aj v populácii 114 020 vyradených kráv slovenského 
strakatého plemena testované vplyvy produkcie mlieka na 
prvej laktácii, veku pri prvom otelení, podniku, dôvodu 
vyradenia, plemennej skupiny, otca a roku vyradenia. 
koeficient spoľahlivosti modelu predstavoval 0,663746 
(tabuľka 3). 

Na dĺžku produkčného veku kráv slovenského 
strakatého plemena z definovaných efektov 
najvýznamnejšie vplýval plemenný býk-otec kravy (F = 
53,43+++) a poľnohospodársky podnik (F = 26,32+++), 
čo potvrdilo opodstatnenosť šľachtenia na dlhovekosť, 

resp. využívanie plemenných hodnôt dlhovekosti a dĺžky 
produkčného veku v selekčných indexoch hovädzieho 
dobytka. uvedené výsledky korešpondujú so zisteniami 
viacerých zahraničných a domácich autorov, ktorí sa 
zaoberali problematikou vplyvu plemenných býkov na 
dlhovekosť a dĺžku produkčného veku kráv (Páchová 
a Zavadilová, 2006; ojango a i., 2002 a iní).

Významný faktor pôsobiaci na dĺžku produkčného 
veku kráv predstavovala aj produkcia mlieka na prvej 
laktácii (F= 7736,88+++), čo poukazuje na tendencie 
intenzívnejšieho zvyšovania mliekovej úžitkovosti 
v populácii strakatého plemena na Slovensku (tabuľka 
3). Jednoznačne pozitívny vplyv produkcie mlieka na 
prvej laktácii, resp. plemenných hodnôt ukazovateľov 
mliekovej úžitkovosti ako významných faktorov na dĺžku 
produkčného veku kráv v rôznych populáciách potvrdili 
aj ashmawy  (1985), De Jong a i. (1999), Řehout (1991), 
Short a Lawlor (1992), Valencia a i. (2002) a mnohí iní.

Menej významný, resp. nevýrazný vplyv na 
dĺžku produkčného veku kráv sme zaznamenali pri roku 
vyradenia (F = 26,32+++), veku pri prvom otelení (F 
= 2759,81+++) a plemennej skupine (F = 18,09+++), 
(tabuľka 3). Powell a raden (2003) však poukazujú na 
významný vplyv roku narodenia, resp. roku vyradenia na 
dlhovekosť a dĺžku produkčného veku kráv. 

Tabuľka 2:  regresné koeficienty produkcie mlieka na prvej laktácii, roku vyradenia a veku pri prvom   
        otelení kráv holštajnského plemena

Table 2:       regression coefficients of Milk production at first lactation and age at first calvingMilk production at first lactation and age at first calving 
        in the cows of slovak simmental breed

1ukazovateľ 2regresný koeficient 3Štandardná chyba 4Preukaznosť

5Produkcia mlieka na 1. laktácii -0,0300 0,000685 < 0,0001

6Vek pri prvom otelení -0,65 0,008402 < 0,0001

 1trait, 2regression coefficient, 3Standard error, 4Significance, 5Milk production at first lactation,  6age at first calving

Tabuľka 3: Testovanie vplyvu faktorov na dĺžku produkčného života kráv slovenského strakatého plemena
Table 3:       The tests of factors affecting the length of productive life in the cows of slovak simmental breed

1Faktor vplyvu 2Stupne voľnosti 3Priemerné štvorce 4F  hodnota
5Produkcia mlieka na   prvej laktácii  1 1429393661 7736,88+++
6Rok vyradenia 1   903530047 4890,54+++
7Vek pri prvom otelení 1   509876840 2759,81+++
8Podnik 1734       4862928     26,32+++
9Dôvod vyradenia 12     50331807   272,43+++
10Plemenná skupina 4       3342002     18,09+++
11otec 2838       9871201     53,43+++
12reziduálna chyba 109428 0,336254

1Effect, 2d. f. (degrees of freedom), 3Mean Square, 4F Value, 5Milk at first lactation, 6Year of culling,, 7age at first calving,, 8Farm, 9reason of culling,, 
10Breeding group, 11Sire, 12Residual error
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Vysoká štatistická preukaznosť testovaných 
vplyvov (tabuľka 3) potvrdila správnosť hypotézy 
ich výberu. Vypočítané vplyvy hodnotených faktorov 
potvrdzujú aj výsledky Páchovej a Dědkovej (2003), 
ktoré zistili preukazný vplyv otca a veku pri prvom 
otelení na dĺžku produkčného veku kráv. okrem iného 
autorky sledovali aj vplyv ostatných faktorov, ktoré 
ovplyvnili dĺžku produkčného veku – poradie laktácie, 
štádium laktácie, dĺžku medziobdobia, príslušnosť 
k rodine, mliekovú úžitkovosť na prvej laktácii a rok 
narodenia. 

Pri regresnej analýze dĺžky produkčného veku 
kráv slovenského strakatého plemena a produkcie 
mlieka na prvej laktácii sme, podobne ako pri kravách 
holštajnského plemena zistili negatívne vzťahy (tabuľka 
4). Z vypočítaného vzťahu môžeme konštatovať, že 
zvýšením produkcie mlieka kráv na prvej laktácii o 100 kg 
dochádza k skráteniu produkčného veku približne o 5 dní. 
Výsledky sú porovnateľné s populáciou kráv holštajnského 
plemena. Z hľadiska vplyvu veku pri prvom otelení na 
dĺžku produkčného veku kráv slovenského strakatého 
plemena sme vypočítali negatívny vzťah (tabuľka 4). Na 
základe vypočítaného regresného koeficienta môžeme 
potvrdiť hypotézu, že zvýšením veku pri prvom otelení 
o 100 dní dochádza k skráteniu produkčného veku kráv 
slovenského strakatého plemena 71,7 dňa. 

ZÁvEr

Výsledky práce potvrdili významný vplyv 
vybraných faktorov na dĺžku produkčného veku kráv 
holštajnského a slovenského strakatého plemena. Na 
dĺžku produkčného veku kráv v oboch populáciách 
kráv z definovaných efektov najvýznamnejšie vplýval 
plemenný býk-otec kravy a poľnohospodársky podnik. 
Významný faktor pôsobiaci na dĺžku produkčného veku 
kráv predstavovala aj produkcia mlieka na prvej laktácii, 
čo poukazuje na tendencie intenzívnejšieho zvyšovania 
mliekovej úžitkovosti v populáciách holštajnského a 
strakatého plemena na Slovensku. Menej významný, resp. 
nevýrazný vplyv na dĺžku produkčného veku kráv sme 
zaznamenali pri roku vyradenia, veku pri prvom otelení  

a plemennej skupine. Vysoká štatistická preukaznosť 
testovaných vplyvov potvrdila správnosť hypotézy ich 
výberu. Perspektívne bude možné využiť pozitívne 
vplyvy faktorov pri odhade genetických parametrov 
plemenných hodnôt ukazovateľov dĺžky produkčného 
veku kráv na Slovensku.   

Článok vznikol s podporou projektu MŠ Sr, 
VEGa 1/3457/06
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