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Mléčná farma roku 2021 -výsledky 
Další ročník soutěže Mléčná farma roku zná vítěze. V kategorii čestr je to farma Javorné Zemědělské a. s. 
Horní Bradlo, v holštýnském plemeni se letos nejlépe umístil tým dojnic a zootechniků mléčné farmy Pernarec 
akciové společnosti úněšovský statek. Nabízíme přehledné výsledky. 

Kritéria soutěže byla v roce 2021 ná
sledující: mezidobí, průměrný počet 
somatických buněk (PSB), lineární 
skóre somatických buněk do 4, součet 
produkce tuku a bílkovin za rok, prů
měrný laktační den ve stádě, nádoj na 
dojenou krávu. Při shodném počtu zís
kaných bodů rozhodovalo průměrné 
pořadí laktace ve stádě. Jako soutěžní 
data se berou údaje z kontroly užit
kovosti, které má k dispozici česko
moravská společnost chovatelů, a. s., 

Vítězové v kategorii čestr -
zleva Ing. JosejMrtka, ředitel 
ZAS Homí Bradlo, Pavel Beran,

zootechnik, Ing. Jiří Rosický, 
vedoucí živočišné výroby. Cenu

předávala Ing. Jana Kaplanová, 
regionální manažerka ADDICOO 
GROUP, s. r. o. 

akcesekonápodzéštitouministrazernědělstvflng. MiroslavaTomana.CSc. 

www.profipress.cz 

Výsledky - kategorie čestr (z přihlášených 57 Jarem) 

Název společnosti / Farma ■M■HIMffithiM�1l•M■4i:MMLttiNIID■iiMtffiiamlmllt
Zemědělská a. s., Horní Bradlo Javorné 1 107 370 164 90 2,56 152,86 33,91 2,53 

ZEOS Lomnice, a. s., VKK Rváčov 2 104 368 152 89 2,32 154,04 2,70 

AZOS, s. r. o. Zakřany 3 102 386 111 93 2,24 162,75 30,73 2,76 

PROAGRO Radešínská Svratka, a. s., 4 102 359 205 87 2,29 146,07 30,68 2,68 

Radešínská Svratka 

Podorlicko, a. s. Mistrovice Verměřovice 5 100 373 163 88 2,54 160,44 32,91 2,33 

Výsledky - kategorie Holštýn (z přihlášených 84farem) 

Název společnosti / Farma NMEMi1MIMtllE-1fi@A•lllmzrlil�@NIMMI 
úněšovský statek, a. s., Pernarec 

Pooslaví Nová Ves, družstvo Nová Ves 

Lukrena, a. s., farma Řenče 

AGRO Staňkov, a. s., Staňkov 

ZD Růžový palouček Újezdec 

a tato společnost také zpracovávala 
výsledkovou listinu. 

Skokan roku 

Již podruhé byl v rámci soutěže Mléč

ná farma roku udělován titul skokan 
roku, cílem bylo ocenit tu farmu, kte
rá se v posledním roce meziročně zlep
šila nejvíce. Podmínkou bylo přihlášení 
farmy do soutěže ve dvou posledních 
ročnících, což splnilo 86 farem. Posu
zována byla u jednotlivých podniků 
procentní změna u všech šesti hodno
cených ukazatelů. Následně u každého 
parametru bylo mezi podniky stanove
no pořadí podle toho, jak velká byla 
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meziroční procentní změna. U nejvyšší
ho procentního zlepšení získal podnik 
za každý jednotlivý ukazatel největší 
možný počet bodů, tj. 86. Vítězem 
se sta la ta farma, která měla součtem 
za všech šest ukazatelů bodů nejvíce. 
Letošním skokanem roku se stalo Ze
mědělsko-obchodní družstvo Žichlí
nek, farma Tatenice, soutěžící v kate
gorii čestr, která dosáhla 413 bodů. 
Mezi ročníky 2021 a 2020 se u společ
nosti snížil průměrný počet somatic
kých buněk z 253 na 212 tis./ml a tím 
se zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre so
matických buněk. Farmě se též zvýšil 
obsah tuku a bílkovin v mléce z 2, 14 kg 
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2,73 164,40 39,72 2,44 

2,67 163,70 36,09 2,42 

2,59 155, 13 34,77 2,29 

2,74 158,02 35,83 2,74 

2,84 166, 18 39,91 2,38 

na 2,32, výrazně se zkrátil laktační den 
(ze 167 na 136 dní) a průměrný nádoj 
se zvýšil z 27 na 31 kg. 
Slavnostní vyhlášení se konalo on-line 
na TV Zemědělec a bylo doprováze
no přednáškami Jana Hulsena, které 
přineseme v některém z následujících 
čísel Našeho chovu. Nahrávky jsou 
k zhlédnutí na TV Zemědělec a na 
webových stránkách soutěže mlecna
farmaroku.cz. Ceny vítězům byly pře
dány zástupci jednotlivých partnerů 
soutěže, fotografie budeme v dalších 
příspěvcích zveřejňovat. 
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