
Kráva je nejspokojenější na pastvě, to je jasné.
Věděli jste ale, že mléko krav z pastevních chovů má více vitamínů, 
antioxidantů a omega 3 mastných kyselin oproti běžnému mléku? 
Pokud chcete kupovat mléko a mléčné produkty od krav, které 
netráví svůj život jen mezi dojírnou a stájí, následujte desatero.

Kolik krav na farmě chováte?
Typická rodinná farma má cca 50 krav, což je maximální počet 
krav na jednoho býka a jedno stádo.

Máte pro krávy pastviny, nebo jen výběh? 
Celodenní přístup alespoň k venkovnímu výběhu je 
minimum, kráva je ale nejšťastnější na pastvě. 
V ekochovech musí počtu zvířat odpovídat i velikost 
farmy, na jeden hektar jsou to maximálně dvě krávy. 

Kolik času tráví krávy venku?
Na rodinných ekofarmách jsou krávy od jara 
až do podzimu celý den venku na pastvě, dvakrát 
denně je v dojírně podojí a v noci odpočívají 
v bezpečí stáje.

Čím zvířata krmíte? 
V ekochovech musí tráva, seno a siláž tvořit většinu denní dávky 
krmiva, které by navíc mělo pocházet z vlastní farmy. Veškeré krmivo 
musí být bez GMO. 

Jak vypadá prostor k ustájení?
Kráva potřebuje pohodlné místo k odpočinku, kde má dost prostoru 
a měkkou podestýlku; v ekochovu je to minimálně 6 m2 na krávu.

Kolik mléka denně vaše kráva dává?
Průměr v ekochovech je cca 20–25 litrů na jednu krávu denně, 
kdežto ve velkochovech je to až 40 litrů.

Jak zvířata léčíte?
Přirozeně žijící kráva nebývá nemocná a není třeba ji léčit. 
Na ekofarmách je na prvním místě  prevence – vhodná plemena 
a krmivo, přístup na pastvu a celková pohoda zvířat.  Až poté 
nastupuje léčení, nejprve přírodními prostředky, a pokud 
nezaberou, běžnými léky.

Jaká plemena chováte?
V ekochovech se přednostně volí plemena původní, odolná, zdravá, 
s kombinovanou užitkovostí (mléčnou i masnou), např. červená 
straka, jerseyka. Naopak vysoce šlechtěným plemenem je holštýnka, 
která nadojí až 40 litrů mléka denně.

Jak dlouho krávy v průměru žijí? 
V ekochovech se v průměru dožívají osmi let, ale může to být i více. 
Ve velkochovech jsou to cca čtyři roky, což jsou dvě laktační období.

Kde zvířata porážíte?
Rodinné ekofarmy upřednostňují bezstresovou 
porážku přímona farmě, často proto budují vlastní jatka 
nebo zvířata porážejí na jatkách 
v nejbližším okolí. Další desatera najdete na:

Na co by se zeptal Sherlock
a jaké odpovědi by ho potěšily?

Mléko


