Francúzske Rennes je skutočnou oslavou
chovateľských výsledkov francúzskych farmárov
Ing. Štefan Ryba, riaditeľ Štátneho plemenárskeho ústavu SR, Bratislava
Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ odboru živočíšnych komodít, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Bratislava
– 15. Krajina sa tak stáva skutočným európskym
lídrom v oblasti chovu a šľachtenia dobytka.
Celkovo je naprieč Francúzskom evidovaných 38 plemien hovädzieho dobytka chovaných
v rôznych systémoch. V rámci mliečnej produkcie
je aktuálne produkovaných 24 mld. kg mlieka, keď

Na pozvanie francúzskych usporiadateľov sa v dňoch 11.-14. septembra 2007 zúčastnil riaditeľ
OŽK z MP SR Ing. Juraj Kožuch a zástupca ŠPÚ SR na chovateľskej výstave vo francúzskom Rennes.
Francúzsko so svojím chovom hovädzieho
dobytka nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti
zastáva významné miesto spomedzi členských

krajín EÚ. Celkovo sa tu chová 20 mil. kusov
dobytka, z toho 8,5 mil. kusov kráv, čo predstavuje až 26 % z celkového počtu HD pôvodnej EU

X

spoju je evidovaných 4,4 mil. mliekových kráv.
Holsteinské plemeno v čiernej variete s počtom
2,846 mil. kusov kráv (64,7 % z počtu mliekových
kráv) sa na uvedenej produkcii podieľa najvýznamnejšie. Vo Francúzskych podmienkach dosahuje toto plemeno v rámci kontroly úžitkovosti

7 697 kg mlieka, 4,07 % tuk a 3,16 % bielkovín.
Potvrdzuje sa tak vedúce postavenie tohto plemena pri produkcii mlieka vo svete. V tabuľke č. 1
uvádzame ďalšie plemená podieľajúce sa na produkcii mlieka.
Rovnako významný je vo Francúzsku aj chov
a šľachtenie mäsových plemien.

S počtom kráv 1,835 mil. kusov je najpočetnejšie plemeno Charolais. Priemerná hmotnosť
býkov vo veku 210 dní je 288 kg. V tabuľke č. 2
uvádzame ďalšie plemená a ich výsledky.
Z krátkeho predstavenia chovu hovädzieho
dobytka vo Francúzsku je zrejmé, že chovateľská
výstava SPACE sa stáva skutočnou oslavou pre

všetkých farmárov. Samotná výstava v Rennes
svojou veľkosťou a kvalitou patrí bezo sporu
medzi najvýznamnejšie. V 11 halách na ploche 54
tis. m2 sa aj tento rok predstavilo viac ako 1 300
vystavovateľov. O záujme širokej odbornej a chovateľskej verejnosti svedčí aj viac ako 100 tis.
návštevníkov z celého Francúzska.

Úprimným prianím každého chovateľa a priaznivca chovu dobytka pri vzhliadnutí podmienok,
ktoré výstavisko vytvára pre prípravu zvierat, ich
hodnotenie, predvádzanie, ako aj dražbu je, aby
podobné podmienky našli na výstavisku aj naši
chovatelia.

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 1
Plemeno

Počet kráv

kg mlieka

% tuk

% bielkovín

Čierny Holstein

2 845 577

7 697

4,07

3,16

Montbéliarde

685 043

6 110

3,88

3,24

Normande

577 071

5 510

4,36

3,41

Francúzsky Simmentál

27 658

5 258

3,98

3,33

Tarentaise

13 488

3 993

3,59

3,19

Plemeno
Charolais
Limousin
Blonde d´Aquitaine
Salers
Aubrac

X

Počet kráv
v kusoch
1 834 513
908 000
483 000
204 683
105 462

Hmotnosť vo veku 210 dní
jalovičky
býčky
257
288
242
268
258
279
257
229
255

Obtiažnosť
pôrodov
93 %
98 %
94 %
98 %
98 %

