
PARDUBICKÝ KRAJ8 Zemědělec v regionu

,,U nás si můžete koupit kva-
litní české brambory. Potřebu-
jete stavební řezivo? Přijeďte 
k nám…“ takto se prezentuje na 
webu akciová společnost Podor-
licko se sídlem v Mistrovicích, 
zejména z hlediska živočišné 
výroby významný zemědělský 
podnik Pardubického kraje.

Z původního zemědělského 
družstva Mistrovice vznikla 
v roce 1996 akciová společnost. 
Ta v roce 2009 ustoupila od cho-
vu prasat a specializovala se v ži-
vočišné výrobě na chov českého 
strakatého skotu, vhodného pro 
tuto podhorskou oblast. POD-
ORLICKO je majitelem spo-

lečnosti ZEFA HČ, spol. s r. o.,
která se zabývá pastevním cho-
vem masného skotu plemene 
charolais.

Rostlinná výroba je podřízena 
výrobě mléka. Z 800 ha země-
dělské půdy je 540 orné, na kte-
ré se pěstují obilniny (240 ha), 
víceleté pícniny (130 ha), silážní 
kukuřice (115 ha), brambory 
konzumní i sadbové (15 ha), 
hořčice na semeno (36 ha), trávy 
na semeno (30 ha), dále i množi-
telské kultury jetele lučního. 

Živočišná výroba fi rmy je pro-
vozována ve dvou střediscích. 
V Mistrovicích probíhá ve dvou 
stájích odchov jalovic od čtyř 
měsíců věku do sedmi měsíců 
březosti. Asi dva měsíce před 

porodem se jalovice přesunují na 
hlavní středisko výroby mléka 
ve Verměřovicích. Zde je cho-
váno průměrně 450 krav, 35 vy-
sokobřezích jalovic, 135 telat. 
Býčci jsou prodáni ve věku ko-
lem třiceti dnů.

Důraz na nejmladší 
generaci

Firma vsází na intenzivní od-
chov jaloviček. Jak zmiňují ře-
ditel Ing. Jiří Majvald a hlavní 
zootechnička Květa Foglová, in-
vestice do odchovu jaloviček se 
vyplácí. V této kategorii zvířat se 
nesmí šetřit na výživě, prevenci 
onemocnění ani na péči o te-
lata, tyto investice se zúročují 
v celoživotní užitkovosti a zdraví 
zvířat.

Po narození je teleti podáno 
mlezivo od vlastní matky do 
dvou hodin po porodu, případně 
konzervované mlezivo. Pět dní 
po porodu tele dostává mlezi-
vo od vlastní matky. Následuje 
podávání mléčné krmné směsi 
čtyřikrát denně 2,5 litru. Prv-
ní měsíc podáváme müsli star-
ter, následuje starter slamnatý 
až do čtvrtého měsíce stáří. 
Seno i startery dostávají telata 
adlibitně.

„Úhyny telat jsme eliminovali 
do 3 % ztrát včetně mrtvě naroze-
ných. Porodna je pod stálou kon-
trolou, všichni zaměstnanci jsou 
proškoleni, jak pečovat o matku 
a tele,“ popisuje Květa Foglová. 

Výživa je další silný pilíř
Krmivo se se zakládá dvakrát 

denně. Zootechnička si nemůže 
vynachválit samojízdný míchací 
krmný vůz a práci výživářského 
poradce Ing. Vladimíra Musila, 
který podniku poskytuje kom-
plexní poradenství. 

Krmná dávka je složena z ná-
sledujících surovin: kukuřičná 
siláž, jetelotravní senáž, cukro-
varské řízky, pivovarské mláto, 
pšeničný šrot, řepkový šrot, ku-
kuřičný šrot, kukuřičná vločka, 
sójový šrot, seno, sláma, mine-
rální doplněk z dílny sousední 
fi rmy VVS Verměřovice, s. r. o.

Nutným předpokladem kva-
litní mléčné produkce je výro-
ba objemných krmiv. Výroba 
objemných krmiv je stěžejní 
činností pro podnik produkující 
mléko. Od kvality objemných 
krmiv se odvíjí tržby za mléko, 
výsledky reprodukce, náklady 
na veterináře a krmné doplňky 
a další. S tímto vědomím k vý-
-robě objemných krmiv přistu-
pujeme.

Plemenářská práce 
Společnost využívá připařova-

cí plán vytvořený ve spolupráci 
s plemenářskou fi rmou CRV. 
K načasování optimální doby 
inseminace pomáhá ve Vermě-

řovicích chytrý obojek (snímač 
pohybové aktivity, přežvyková-
ní, příjmu krmiva…). Výsledky 
jsou vidět v reprodukci – zabře-
závání u krav je 47 % a u jalovic 
61 %. Mezidobí je 372 dní. Pod-
nik se zabývá produkcí plemen-
ných zvířat, praktikuje embryo-
transfer a je plošně zapojen do 
genomického testování. Jalovice 
s nejlepším gPH se vyplachují 
a embrya jsou přenášena do pří-
jemkyň z řad vlastních jalovic. 
To přináší rychlejší genetický 
pokrok pro celé stádo. 

Investice
V lednu 2017 byla zprovozně-

na nová rybinová dojírna 2 x 12

s rychlým odchodem a násled-
ně nová stáj pro 162 dojnic v roz-
doji a na vrcholu laktace. Stáj 
je čtyřřadá s velkou vzdušnou 
kapacitou, plná světla a dob-
ře odvětrávaná. Všechny krávy 
mají v jeden okamžik přístup ke 
žlabu. S naskladněním nové stá-
je se zvýšil welfare a užitkovost 
stále roste.

Cena mléka neodpovídá 
nárůstu cen vstupů 

Tržby za mléko tvoří asi 70 % 
z příjmů podniku, další podíl na 
příjmech má i prodej chovných 
zvířat. Denní produkce okolo 
12 000 l mléka je dodávána do 
mlékárny v Litovli. „Farmářská 

cena, která byla např. za bře-
zen 9,25 Kč, se zdá dobrá, ale 
je to jen opticky, neboť zároveň 
jsou také vyšší vstupy. Takže 
nárůst ceny mléka v poslední 
době neodpovídá nárůstu ceny 
vstupů,“ konstatuje Jiří Majvald. 
V dubnu 2021 byla dojivost krav 
ve Verměřovicích 27 kg mléka 
na zapojenou a 32 kg mléka na 
kontrolovanou. Složky se pohy-
bují kolem 3,88 % tuku a 3,67 % 
bílkovin. Za poslední kontrolní 
rok byl průměr stáda 9752 kg 
mléka. 

Udržet kvalitu a produkci 
Podle ředitele se v posledních 

letech podařilo zlepšit odchov, 
zootechnickou práci a genetiku 
stáda, o čemž svědčí i umístění 
na pátém místě v soutěži Mléčná 
farma roku. Za těmito výsledky 
stojí vzájemná spolupráce celé-
ho týmu lidí – zaměstnanců fi r-
my i externích spolupracovníků. 

Co máme v plánu? Chceme 
udržet kvalitu krmiv a produkci, 
proto přemýšlíme o rozšíření 
a zkvalitnění kapacity výroby 
a skladování objemných krmiv 
v podobě nového silážního žla-
bu. Užitkovost nechceme již 
výrazně zvyšovat, bylo by to na 
úkor zdraví dojnic.   

Podorlicko stále stoupá 
Společnost PODORLICKO, a. s., Mistrovice hospodaří v podhůří Orlických hor. Zabývá se rostlinnou a živočišnou výrobou, dále pak provozuje dřevařskou 
výrobu a vlastní kuchyň, která vaří asi 300 obědů pro zaměstnance i pro další fi rmy v regionu. 

Významné umístění v celostátní soutěži Mléčná farma roku 
je dobrou vizitkou podniku. Zleva Ing. Bohuslav Kroulík, 
místopředseda představenstva, Květa Foglová, hlavní 
zootechnička, a Ing. Jiří Majvald, ředitel   Foto archiv MFR

Samojízdný míchací krmný vůz je pro chod mléčné farmy nepostradatelný  Foto Lukáš Prýmas

Ve Verměřovicích vyrostla před čtyřmi lety kvalitní stáj 
s moderními prvky pro 162 dojnic   Foto Lukáš Prýmas 

Telatům je věnována ta nejlepší péče   Foto Lukáš Prýmas

Stlaní separátem se osvědčilo i z hlediska kvality mléka  Foto Lukáš Prýmas

Nová hala s dojírnou ve Verměřovicích   Foto Lukáš Prýmas

Lukáš Prýmas


