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Za holštýnské plemeno vybojovala první příčku a získala odměnu v hodnotě 50 tisíc korun farma Pernatec,
která patří pod akciovou společnost Úněšovský statek na Plzeňsku. Zlatou příčku za plemeno české strakaté
a stejnou odměnu získala společnost Avena Dlouhá Třebová a zopakovala tak loňské prvenství.

Za stáj Pernarec z akciové
společnosti Úněšovský
statek přezvala zlaté ocenění
zootechnička Jana Vachoušková
a hlavní zootechnik Pavel Brožík,
za ProBovin předával Ing. Pavel
Lieman ml. (vpravo)

Hanácká zemědělská společnost
Jevíčko, a. s., získala druhé
místo v holštýnské kategorii,
cenu převzali zootechnička
Eva Štenclová a Karel Štencl.
Předával ji manažer obchodu
Ecolab Ing. Milan Richter
a Alžběta Dřevová ze společnosti
ProBovin

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se
konalo odpoledne 21. března v hotelu
Skalský dvůr. Plně zaplněný přednáškový sál měl před vyhlášením výsledků možnost získat cenné chovatelské
rady od odborníků na slovo vzatých.

Přednášky a diskuse chovatelů
Hned po zahájení chovatelského odpoledne vystoupil exministr zemědělství Marian Jurečka s přednáškou,
v níž srovnal české producenty mléka
s čísly světové výroby mléka a obchodu s mléčnými výrobky. Rovněž
upozornil na nové trendy týkající se
„ochranářských“ aktivit různých skupin a jejich kritický pohled na živočišnou výrobu. Množí se články typu
Mléko je nebezpečný jed nebo Maso
a mléko znečišťují životní prostředí
více než auta. Marian Jurečka také
zmínil, že stále častěji se daří prosazovat tyto „nápady“ u zákonodárců
a například chov kožešinových zvířat
se už zrušit podařilo.
Zahraničním hostem byl profesor Trevor DeVries, který přicestoval z daleké univerzity v Guelphu v Kanadě.
V přednášce se zaměřil na fakt, že
krávy potřebují neměnnost. Českým
chovatelům mimo jiné ozřejmil, jak

www.proﬁpress.cz

Tři zástupci Družstva vlastníků půdy Ametyst, farmy Třebíč-Dubínka,
převzali cenu za třetí místo v holštýnské kategorii od Ing. Dušana
Drápala, generálního ředitele firmy Mikrop Čebín, a. s., a jeho
kolegyně Ing. Ivany Miličkové (vlevo)

dosáhnout toho, aby krávy přijímaly
správnou krmnou dávku – aby krmná
dávka předkládaná kravám byla stejná
jako krmná dávka sestavená výživářem.

Ve studii z Kanady se průměrná krmná dávka podávaná dojnicím lišila od
krmné dávky sestavené výživářem
následovně:

Hodnoty překračující recepturu
• NEL (+0,05 Mcal/kg)
• NFC (+1,5 %)
• ADF (+ 0,5 %)
• Ca (+ 0,1 %)
Hodnoty nižší než v receptuře
• NL (–0,4 %)
• NDF (–0,7 %)
• Na (–0,2 %)
Velice zajímavá byla rovněž panelová diskuse čtyř významných českých
chovatelů holštýnského a českého
strakatého skotu moderovaná profesorem Leošem Pavlatou z Mendelovy

Partneři 11. ročníku soutěže
Mléčná farma roku:
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Zprava ocenění zástupci družstva Pooslaví, Nová Ves. Cenu předali
Tereza Hopjanová za mediálního partnera Profi Press a Ing. Jiří
Burdych za společnost VVS Verměřovice (vlevo)

univerzity v Brně. Dva zástupci holštýnů a dva obhajovatelé českých strak
nebo chcete-li simentálského skotu se
vyjadřovali k otázkám hygieny dojení,
kvality mléka a zdraví mléčné žlázy.
Z debaty protkané humorem a poukazováním na rozdíly plemen vyplynulo,
že ke stejnému (dobrému) výsledku
může vést více cest.

Soutěžilo se
v sedmi ukazatelích
V soutěži farem dojeného skotu se
hodnotilo sedm kritérií: mezidobí, po-

čet somatických buněk (PSB), lineární
skóre somatických buněk do 4, součet
produkce tuku a bílkovin za rok, průměrný laktační den ve stádě, nádoj na
ustájenou dojnici a podíl chronických
zánětů. Při shodném počtu získaných
bodů rozhodovalo průměrné pořadí laktace ve stádě. Výsledky soutěže
zpracovávala Českomoravská společnost chovatelů, a. s., a vyhlašoval její výkonný ředitel doc. dr. Ing. Josef Kučera.
Oceněno bylo pět míst v české strakaté a holštýnské kategorii. Další pořadí nebylo organizátory zveřejněno,

Již podruhé za sebou se podařilo
zvítězit společnosti Avena spol. s r. o.,
cenu převzal z rukou zástupců firmy
VVS Ing. Václava Bryndy a Ing. Lucie
Martinkové vedoucí živočišné výroby
Miloslav Válek (uprostřed)

Výsledky za plemeno české strakaté:
1. místo: AVENA, spol. s r. o., farma
Dlouhá Třebová – 62 bodů
2. místo: Nahořanská, a. s., farma Městec VKK – 60 bodů, průměrné pořadí laktace 2,94

Stříbro v kategorii české strakaté putovalo do
Nahořanské, a. s., na farmu Městec VKK, cenu
převzala zootechnička Eliška Čepová (uprostřed).
Ocenění předaly regionální manažerky společnosti
Addicco Ing. Aneta Šipošová (vlevo) a Ing. Jana
Kaplanová

Čtvrté místo v českém strakatém získali zástupci farmy Lenka Klíčová
z Božic. Cenu za Svaz chovatelů českého strakatého skotu předali
předseda Marian Bílý a ředitel Ing. Pavel Král
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Pět nejlepších
za holštýnské plemeno:
1. místo: Úněšovský statek a. s., farma
Pernarec – 67 bodů
2. místo: Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., farma Jevíčko VKK –
62 bodů, průměrné pořadí laktace 2,29
3. místo: Družstvo vlastníků půdy Ametyst, farma Třebíč-Dubínka – 62 bodů,
průměrné pořadí laktace 2,09
4. místo: Zemědělské družstvo Pooslaví
Nová Ves, farma Nová Ves – 60 bodů
5. místo: Zemědělsko-obchodní družstvo
Žichlínek, farma Luková VKK – 59 bodů

Páté místo v holštýnské kategorii
obsadila stáj Luková, ZOD Žichlínek.
Cenu předali Ing. Marian Jurečka,
poslanec PS PČR a prof. MVDr.
Leoš Pavlata, Ph.D., z Mendelovy
univerzity

3. místo: ZEOS Lomnice a. s., farma
Rváčov VKK – 60 bodů, průměrné
pořadí laktace 2,69
4. místo: Farma Lenka Klíčová, Božice –
60 bodů, průměrné pořadí laktace 2,45
5. místo: AZOS s. r. o., Zakřany – 59 bodů
Lukáš Prýmas

Bronzovou příčku v kategorii české
strakaté obsadili zástupci společnosti
ZEOS Lomnice a. s., farmy Rváčov VKK.
Cenu jim předal za Mikrop Čebín, a. s.,
Ing. Dušan Drápal a Ing. Ivana Miličková

Zástupkyně společnosti AZOS, s. r. o., Zakřany, přebírají ocenění
za páté místo ve „strakaté kategorii" od Ing. Vítězslava Burdycha,
ředitele Družstva pro kontrolu užitkovosti v ČR
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