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Ve společnosti VVS Vermě-
řovice, s. r. o., se už tradič-

ně využívá nejmodernější tech-
nika. Od roku 1995 tu funguje
počítačově řízený systém výro-
by, o pět let později došlo ke
kompletní rekonstrukci a ino -
vaci výrobních linek. Na zákla-
dě investic do kvalitní technolo-
gie byl firmě v roce 2000 udě-
len certifikát ISO 9001 a za dal-

ších pět let zde zavedli systém
HACCP. 

Roku 2008 prošla technolo-
gie další modernizací, která
umožňuje vyrábět produkty
s vyšší přidanou hodnotou, tzv.
aglomerovaná minerální krmi-
va. Dnes je VVS certifikována též
na GMP+ B1, který se vztahuje
na výrobu doplňkových krmiv,
minerálních krmiv a premixů,
obchod, skladování a překládku
krmných surovin surovin, do-
plňkových látek, krmných smě-
sí a premixů. 

VVS investovala i do nového
komplexního informačního sys-
tému zahrnujícího a propojují-
cího takřka veškeré procesy ve
firmě. Bylo třeba zajistit přísnou
sledovatelnost a dohledatelnost
původu a veškerých pohybů,
které se surovinami a výrobky
během všech procesů probíhají.
Výsledkem je, že každý vyrobe-
ný pytel směsi identifikuje uni-
kátní vlastní číslo. Podle něj je
dohledatelné, z jakých konkrét-

ních šarží surovin, kdy a jak byl
jeho obsah vytvořen. K dispozi-
ci jsou detailní informace o kaž-
dé manipulaci až k prvotnímu
dodavateli surovin. Celý výrob-
ní proces je kontrolován pomo-
cí RFID technologie. Princip
přísné dohledatelnosti tak ský-
tá silnou konkurenční výhodu.
VVS je takto schopna zákazní-

kovi opravdu důvěryhodně pre-
zentovat a garantovat, že její vý-
roba dokonale splňuje požado-
vané standardy. 

Z pohledu poradenství a slu-
žeb využívá VVS nově unikátní
systém partnerské společnosti
Milkprogres – poradenství,
s. r. o., který umožnuje manage-
mentu farem měsíčně kontrolo-

vat stav svého stáda z pohledu
produkčních ukazatelů, zdraví
zvířat a reprodukce. Systém umí
též ekonomicky hodnotit vybra-
né ukazatele a podle aktuální ce-
ny mléka počítat rezervy. Mana-
gement chovu tak může snáze re-
agovat na některé i „chronické“
problémy a přijmout opatření.
Vlastní propočet krmné dávky je

tak přesnější a lépe reaguje na vý-
še zmíněné ukazatele stáda. 

Výše zmíněné body oblasti
kvality výrobků a poradenských
služeb tak umožnují chovatelům
krav a dalších hospodářských
zvířat dosahovat lepších ekono-
mických výsledků, a jak praví
slogan společnosti VVS, mít svoji
farmu ve formě. (jb)

Společnost VVS Verměřovice, s. r. o., je zaměřena na komplexní
výživu všech kategorií hospodářských zvířat, především skotu

Počátky výroby minerálních krmných doplňků ve
Verměřovicích spadají až do roku 1970. První receptury
vyvinuli významní vědečtí pracovníci. Mezi prvními bylo
tzv. Mix mléko, později se přidala výroba minerálních
krmných přísad a nakonec premixů. Dnešní firma byla
založena v roce 1989. Od té doby se neustále investuje
do kvality produktů a servisu pro cílové zákazníky,
většinou chovatele skotu.
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