
Porovnejte Vaše výsledky s chovy po celém světě

Vyzkoušejte Lely 
Benchmark

Nemá smysl vysvětlovat význam pra-
videlných kontrol užitkovosti a dat 

získaných z nich, na stole každého zoo-
technika nebo ekonoma leží bedlivě stu-
dované výsledky jejich chovu. Ještě více 
jsou pak probírané kvartální výsledky 
plemenářských organizací, kde pátráme, 
jestli se sousednímu chovu náhodou ne-
daří lépe než u nás a obdivujeme šampi-
ony na prvních místech sestavy.
A co takhle si svou farmu porovnat s ji-
nou zemí nebo dokonce celým světem? 
Také Vám připadá fascinující zjistit, jak 
si ve vybraných parametrech stojí farmy 

s podobnými vlastnostmi, jako má Váš 
chov, oslovit vzdálené kolegy z oboru       
a získávat jejich rady, nápady a zkuše-
nosti?
Tuto otázku si kladl i světově nejpopu-
lárnější prodejce dojicích automatů    
společnost Lely, která v minulém roce 
udělala první krůček do světa sociálních 
medií a věnovala všem svým uživatelům 
skvělý nástroj, sociální síť Lely                   
Benchmark. Tento nástroj je součástí 
manažerského programu T4C 3 (Time 
for Cow) a využívá sdílení anonymních 
dat pořízených dojicími automaty          

Astronaut všech dosud užívaných typů.             
V tomto nástroji si stejně jako na podob-
ných sociálních sítích uživatel zdarma 
vytvoří soukromý účet a může se stát 
členem jakékoliv skupiny ostatních uži-
vatelů. Pouze v této skupině je mu umož-
něno porovnávat výkonnost konkrét-
ních přátel-chovatelů s výkonem svého 
chovu, komunikovat a vyměňovat si ná-
zory či zkušenosti. 

A jak to vlastně funguje?
Základem prostředí je tzv. přístrojová 
deska, kde si farmář jednoduchým způ-
sobem vytvoří numerické nebo grafické 
znázornění několika parametrů a ty ne-
chá porovnat v různém časovém období 
s libovolnou zemí, s farmami se stejným 
počtem dojicích robotů nebo právě s ko-
legou z jiného chovu sdílející stejnou 
skupinu. Na výběr je celá řada klíčových 
indikátorů výkonu z oblasti produkce 
(např. Dojení/kráva/den, Celková denní 
produkce, Dojitelnost), z oblasti výživy 
(Spotřeba koncentrátu/kráva/den, Spo-
třeba kg koncentrátu na kg vyproduko-
vaného mléka), z oblasti zdravotního 
stavu (Indikace tuku a bílkoviny a jejich 
poměr, Aktivita přežvykování) nebo z ob-
lasti reprodukce (Interval telení, Poměr 
březosti, Počet inseminací na zabřeznu-
tí). Velmi významné jsou také ukazatele 
efektivity svobodného pohybu zvířat, 
jako je Počet dojení na krávu a den, Od-
mítnutí a Neúspěšné podojení. Celkem 
může chovatel vybírat z více jak 40 para-

Produkovat mléko v maximálním množství a vysoké kvalitě v 

dnešní době znamená využívat celou řadu informací z různých 

informačních zdrojů a též je umět operativně využívat pro zlep-

šení ekonomiky produkce a její stabilitu.

autor Ing. Petr Štrébl, produktový specialista AGRO-partner, s.r.o.

Přesné informace o své farmě 
máte k dispozici ihned,           

24 hodin denně, 7 dní v týdnu
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metrů, které se v oblasti automatického 
dojení nejvíce používají.
Jako konkrétní případ využívám hodno-
ty několika indikátorů získaných z far-
my Ing. Marka Klíče z Božic u Znojma. 
Jeho rodina dojí pomocí robota Lely Ast-
ronaut A3 Next od roku 2010 přibližně 
55 krav. „Nástroj Benchmark od Lely je 
velmi užitečná věc, která mně umožňuje 
porovnávat svoji farmu s kolegy po ce-
lém světě. Vždy mám přehled o aktuál-
ních výkonnostních ukazatelích na far-
mě, ale to vždy v kratším časovém 
období. Benchmark mi dovoluje nahléd-
nout do produkční historie a vývoje dů-
ležitých parametrů dojení“, komentuje 
nový nástroj Ing. Klíč. 

Výsledky z praxe
V tabulce 1 porovnáváme zmiňovanou 
farmu s jednorobotickými „Lely“ farma-
mi po celém světě a farmami v ČR a to za 
rok 2012. Stejné údaje lze zobrazit i          
v grafické podobě pro libovolně dlouhé 
období. Chovatel tak okamžitě vidí,           
v kterých ukazatelích se mu daří a v ja-
kých má ještě rezervy. Každý má různé 
cíle a odlišné priority, a tak Lely Ben-
chmark umožňuje zaměřit se na proble-
matické indikátory a ty sledovat i v rám-

Tab. 1: Porovnání vybraných klíčových indikátorů výkonu 

Graf 1: Průměrná frekvence návštěv robotu Astronaut na vybrané 
farmě v porovnání se všemi jednorobotickými stájemi na celém světě 
a se stájemi v ČR   

Graf 2: Průměrná denní dojivost stáda na vybrané farmě v porovnání 
se všemi „Lely“ jednorobotickými stájemi na celém světě a s roboti- 
ckými stájemi „Lely“ v ČR (v kg)   

ci zpětné vazby provedených opatření. 
Celosvětový průměr denní dojivosti          
v roce 2012 na robotech Lely Astronaut 
činí 27,1 kg, přičemž 20 % nejlepších 
chovů dosahuje dojivosti 33,2 kg a 20 % 
uživatelů s nejnižší dojivostí produkuje 
21,5 kg mléka denně na krávu. Farma 
Ing. Klíče je v tomto ohledu výrazně nad 
průměrem ostatních robotických farem 
v ČR a ani ve světovém srovnání se není 
za co stydět (graf 2). Naopak ukazatel, 
který by se mohl do budoucna zlepšit, je 
průměrný čas krávy v Astronautu při do-
jení. Pokud by totiž uvedená hodnota 
dosáhla celosvětového průměru, na jed-
no dojení by se ušetřilo 50 s (7:48 – 6:58), 
což při současném počtu 150 dojení den-
ně činní 125 minut, tedy další dvě hodi-
ny navíc pro dojení dalších krav.  Tímto 
farmář dosáhne vyššího výkonu svého 
Astronauta a vyšší produkce mléka.  
Chovatel sám dobře ví, co snížení tohoto 
parametru obnáší, že záleží například na 
dojitelnosti, na utváření a tvaru vemene 
a též na spolehlivosti nasazovacího apa-
rátu. Může si tak zkrácení času, který     
v průměru tráví krávy v dojicím automa-
tu zařadit mezi své dlouhodobé cíle a ty 
zpětně v průběhu času ověřovat. 
U průměrného počtu dojení na krávu za 

den můžeme sledovat podobné trendy 
výkyvů v podzimních měsících jak v tu-
zemsku, tak i v celosvětovém srovnání    
v posledních 24 měsících (graf 1). S těmi-
to výsledky koresponduje i snížená pro-
dukce mléka ve stejném období a vyšší 
dojivost především na jaře, jak je zobra-
zeno v grafu 2 denní dojivosti krav.

Není budoucnosti bez historie
Lely Benchmark nepředstavuje v dnešní 
době závratného rozvoje informačních 
technologií jenom jakousi hračku far-
máře, síla rozhranní je především v in-
formacích, které přináší. Každý chovatel 
potřebuje různé informace v různou 
dobu, aby se dokázal správně rozhod-
nout, aby si mohl vytyčit a realizovat 
krátkodobé i strategicky významné 
dlouhodobé cíle své práce, které si může 
zpětně prohlédnout a konstatovat, zdali 
jeho opatření, snaha a plánování dosáhly 
požadovaného výsledku. V porovnání      
s ostatními chovateli je pak motivován    
k lepším výkonům a přemýšlení, jak „vy-
pilovat“ produkci mléka. Data mohou 
být přirozeně sledována a studována spe-
cialisty a poradci z rozličných oblastí za 
účelem zlepšení efektivity produkce 
mléka svého klienta. Uživatelé systému 
automatického dojení pomocí robotů 
Astronaut již dávno mají k dispozici více 
informací než je běžné v konvenčních 
systémech dojení a řízení stáda prostřed-
nictvím manažerského programu T4C    
a nyní mají navíc k dispozici Srovnání 
klíčových indikátorů výkonu s ostatními 
robotickými chovy.
V závěru článku bych chtěl vyjádřit úctu 
a obdiv všem producentům mléka v naší 
zemi, vážíme si Vaší vytrvalosti a praco-
vitosti za všech podmínek. Také bych 
chtěl do nového roku popřát jménem 
společnosti AGRO-partner s.r.o. hodně 
zdraví a pozitivních výhledů. l
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Produkce mléka/krávu/den 28,34 27,01 25,72
Počet dojení/krávu/den 2,5 2,63 2,48
Počet odmítnutí 1,6 2,56 2,39
Prům. doba v boxu / návštěva 07:48 06:58 07:23
Kg koncentrátů na 100 kg mléka 17,01 18,77 17,59
Aktivita přežvykování 432,16 438,36 429,97
Průměrný poměr tuku / bílkovin 1,13 1,19 1,18
Rychlost mléka 2,12 2,42 2,32
Počet pokusů o připojení 1,61 1,37 1,42

Seznam vybraných KPI
Ing. Klíč 

Božice
Všechny farmy s 

1 robotem
Česká 

republika
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