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V Lípě se zlepšili nejvíce 
Mléčná farma Lípa ročně produkuje 3,3 mil. kg mléka od 310 chovaných holštýnských krav. V soutěži Mléčná 

farma roku byla vyhlášena skokanem roku, tj . ve srovnání s ostatními farmami se meziročně nejvíce zlepšila 

v šesti základních sledovaných parametrech. 

Letošním skokanem roku v „mléčné 
lize" se stala Zemědělská akciová spo
lečnost Lípa (Havlíčkův Brod) soutěžící 
v kategorii Holštýn, u které se zlepši
lo všech šest hodnocených ukazatelů 
a která dosáhla 436 bodů. Mezi roční

ky 2019 a 2020 se u společnosti zkrá
tilo mezidobí z 412 na 404 dní, snížil 
se průměrný počet somatických buněk 
z 260 na 204 tis.Jmi. A tím se zlepšilo 
(zvýšilo) i lineární skóre somatických 
buněk. Farmě se též zvýšil obsah tuku 
a bílkovin v mléce, ze 171 na 164 se 

snížil průměrný laktační den a prů
měrný nádoj se zvýšil z 28, 1 na 37,5 kg. 
Zeptali jsme se ředitele podniku Ing. 
Ondřeje Balouna a hlavního zootech- Produkční stáj v Lípě z roku 2017 je vybavena technickými novinkami 
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nika Miroslava Prchala, jak lze mezi

ročně dosáhnout maximálního zlep

šení zmíněných parametrů. 

Menší podnik žijící 
v souladu s obcí 
,,Jsme menší zemědělský podnik, hos

podaříme na výměře 950 ha a z toho 

je 150 ha trvalých travních porostů, asi 

800 ha je půda orná. Zaměstnáváme 

40 stálých pracovníků, provozujeme 

klasickou zemědělskou výrobu, pěstu

jeme kukuřici, pšenici, ječmen, řepku, 

60 ha brambor a krmné plodiny, jako 

jsou např. luskovinoobilné směsky, 

jetel, vojtěšku. Prostřednictvím naší 

dceřiné společnosti Blogas, s. r. o., rov

něž provozujeme bioplynovou stanici 

o výkonu 550 kW, která využívá kejdu 

skotu a kukuřičnou siláž. Proto je naší 

stěžejní plodinou kukuřice. Dříve jsme 

pěstovali ve větším objemu také bram

bory. Abychom zachovali správnou

praxi a osevní postupy, máme dohody

s ostatními podniky a kukuřici si ne

cháváme pěstovat ve službě. Nechce

me ji na pozemky zařazovat několikrát

po sobě, zvlášť, když je nyní veřejnost

na kukuřici a řepku více citlivá,"

v kostce představil společnost Ondřej

Baloun a dodal, že v roce 2018 ote

vřeli farmářský obchod s názvem Ze

dvora, kde nabízí potraviny od regio

nálních výrobců - především mléčné

výrobky, chléb a pečivo, brambory,

maso a další výrobky. Rentabilita je

diskutabilní, ale pro občany obce

to znamená určitý bonus v podobě

možnosti nákupu i o víkendech. Po

dle ředitele je tento vkusně zařízený

obchůdek především dobrou propa

gací zemědělského podniku.

K předání ocenění došlo v „síni slávy" ZAS Lípa, kde již jeden diplom za mléčnou produkci mají -
ale je z roku 1982. Zleva - Ing. Jiří Klos, Ecolab, Ing. Ondřej Baloun, Miroslav Prchal, Ing. Milan 
Richter, Ecolab, Ing. Jiří Burdych, VVS. Zootechnik obdržel od společnosti Ecolab přístroj na měření 
somatických buněk 

Výborná užitkovost 
Vraťme se ale k chovu dojnic: ,,V sou

časné době chováme 310 holštýn

ských krav plus mladý skot před

stavující obrat stáda - celkem tedy 

asi 700 kusů skotu. Průměrná roční 

užitkovost z posledního kontrolního 

období je 11 400 kg za laktaci, složky 

3,82 % tuku a 3,51 % bílkovin. Do

sáhli jsme při tom mezidobí 391 dní. 

Vždy zdůrazňuji, že výsledky jsou při 

dojení dvakrát denně. Pokud bychom 

přidali třetí dojení, asi by byla čísla 

ještě lepší," představil skvělé výsledky 

ředitel podniku. 

Mléko je dodáváno do mlékárny 

Pragolaktos přes odbytové družstvo 

Viamilk, menší část je prodávána 

v mléčném automatu umístěném ve 

vestibulu provozní budovy. 

„Do živočišné výroby jsme v poslední 

době dost investovali. Kravín s 260 

boxovými loži stál 56 milionů Kč. 

V návaznosti na to jsme pořídili sa

mojízdný krmný vůz za pět milionů. 

Dále jsme investovali více než milion 

do úpravy mísírny krmiv. Připravuje

me také investice do teletníku a do 

odchovu jalovic. Co se týče teletníku, 

máme dvě možnosti - buď výstavbu 

nového, nebo rekonstrukci jedné ze 

stávajících budov v areálu. Nabízí se 

instalace venkovních individuálních 

boxů pod přístřešek s využitím milk

-taxi a nebo komplexní řešení v podo

bě vzdušné stáje a mléčného krmného 

automatu. Nově jsme také vyčlenili 

5 ha orné půdy, kterou budeme za

travňovat, jako výběh pro krávy sto

jící na sucho - chceme jim zlepšit wel-

fare," přidal se do rozhovoru hlavní 

zootechnik Miroslav Prchal. 

Welfare se vyplácí 
Dojnice v Lípě mají velice sofistikovaně 

zajištěnou pohodu. Jde o „chytré" říze

ní mikroklimatu v produkční stáji, která 

byla postavena v roce 2017. Automa

tický systém ovládání bočních plachet 

haly koresponduje se systémem ovlá

dání horizontálních ventilátorů a s au

tomatickým osvětlením stáje. Vše je 

napojené na čidla a meteostanici, díky 

čemuž se mikroklima stáje průběžně 

optimalizuje. Boční plachty se zatahují 

automaticky podle teploty prostředí, 

vlhkosti a proudění větru. Také venti

látory pod střechou výrazně přispívají 

k výměně vzduchu v závislosti na aktu

álních podmínkách. Osvětlení ve stáji 

Obchůdek Ze dvora výborně reprezentuje zemědělský podnik Stáj z roku 2017 v Lípě 
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