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MLECOOP podporuje 
Mléčnou farmu rokuMléčnou farmu roku

Proč jste se rozhodli jako odbytové druž-
stvo MLECOOP vstoupit do projektu MFR? 
Chtěli jsme podpořit chovatele, kte-
ří mají snahu nějakým způsobem 
sledovat parametry v chovu skotu 
tak, aby vyráběli efektivně. Protože 
MLECOOP je sdružení odbytových 
organizací, jejichž členové jsou vý-
robci mléka – chovatelé, chceme, 
aby se zvýšil počet účastníků soutě-
že, čímž soutěž získá i vyšší vypoví-
dající hodnotu.  

A kolik má MLECOOP členů? 
MLECOOP sdružuje pět odbytových 
organizací a každá z nich má svou 
členskou základnu. Jde o Mlékařské 
hospodářské družstvo Střední Čechy, 

MORAVA, mlékařské odbytové druž-
stvo, Mlékařské odbytové družstvo 
PODORLICKO, Mlékařské družstvo 
Česká Lípa a Odbytové a obchodní 
družstvo ODOB. Všem členským zá-
kladnám jsme rozeslali pozvánku do 
soutěže.  

Jak vnímáte soutěžní kritéria? 
V soutěži sledujeme šest ukazatelů, 
kromě nádoje, celkového množství 
tuku a bílkovin je to mezidobí, prů-
měrný laktační den, počet somatic-
kých buněk a s tím spojené lineární 
skóre somatických buněk. Výsledky 
ukazují na celkovou úroveň chovu 
skotu, kde je předpokladem dobrá re-
produkce a zdraví stáda. Nádoj je sice 

důležitý ukazatel, ale o komplexnosti 
chovu skotu to příliš neříká. 

Zemědělské družstvo Růžový palou-
ček v Morašicích, kterého jste ředite-
lem, se účastnilo soutěže několikrát. 
Co jste si odnesli? 
My jsme se zatím přihlásili třikrát 
v kategorii holštýn i čestr, protože 
chováme obě plemena. Vždy se najde 
možnost zlepšování – u nás v podni-
ku v současnosti vidím jako velkou 
rezervu počet somatických buněk, 
přestože se jej podařilo v posledních 
letech snížit na hodnotu kolem 180 
tisíc, ve srovnání s předními chovy 
máme co dohánět. S tím je spojené 
i lineární skóre somatických buněk – 

Soutěž mléčná farma roku je pro tento rok již vyhlášena. Novým partnerem je odbytové družstvo MLECOOP. 
Na otázky redakce odpovídal předseda představenstva odbytového družstva MLECOOP a zároveň ředitel 
Zemědělského družstva Růžový palouček v Morašicích Ing. Martin Střasák.

Ing. Martin Střasák

Zatímco siláž ošetřená MAGNIVA 
Platinum 2 vykazovala po šesti dnech 
aerobní expozice pH 4,07, u neošet-
řeného, kontrolního vzorku bylo pH 
7,42 (obr. 2).

3. Zkrmování čisté siláže 
znamená zlepšení efektivity 
výroby mléka a masa 
Dokonalá a rychlá fermentace společ-
ně s nárůstem aerobní stability siláže 
snižují nejen samotné ztráty sušiny, 
ale zajišťují více zkrmitelné siláže, 

snižují náklady na výrobu objemných 
krmiv (minimalizace ztrát spojených 
s nutností odstraňovat nezkrmitelné 
části siláží) a v konečném důsledku 
vedou ke snížení nákladů na výro-
bu mléka. Zlepšená aerobní stabilita 
znamená významné snížení nežá-
doucích mikroorganismů a zdravotně 
nezávadnou siláž pro vaše zvířata. 
Čistá siláž znamená zlepšení efektivi-
ty výroby mléka a masa. Zároveň zkr-
mování čisté siláže podporuje kvalitu 
fi nálních produktů (maso, mléko, sýry 

atd.) a pomáhá využít maximální pro-
dukční potenciál vašich zvířat.
Jeden z mnoha provozních pokusů 
zaměřených na efektivitu krmiva 
uskutečnil A. Bach et al. (2019). V po-
kusu byly dojnice pokusné skupiny 
krmeny kukuřičnou siláží o sušině 
32 až 35 % ošetřenou přípravkem 
MAGNIVA Platinum 1, zatímco kont-
rolní skupina byla krmena neošetře-
nou siláží. Skupina krmená ošetřenou 
siláží vykázala nárůst obsahu tuku 
(g/den) a statisticky významného na-
výšení efektivity krmiva o 0,06. Toto 
navýšení představuje o 60 kg více 
mléka z každé tuny zkrmené siláže ve 
prospěch ošetřené siláže.

Projekt čistá siláž
V rámci implementace systému čistá siláž 
zavádí společnost MIKROP ČEBÍN a. s. 
ucelený systém kontrolních bodů 
jako součást servisu pro své zákazní-
ky. Cíl je v zásadě velmi jednoduchý 
a zahrnuje všechny výše vyjmenované 
pilíře: výroba vysoce kvalitní siláže, 
která neztrácí na účinnosti v průběhu 
samotné výroby, skladování ani při 
zkrmování, a v konečném důsledku 

napomáhá zajistit ziskovou výro-
bu mléka na jednotlivých farmách. 
V průběhu následujících měsíců vám 
budeme na stránkách tohoto časopi-
su přinášet příběhy úspěšných země-
dělských podniků, které se s vámi po-
dělí o své zkušenosti. Zvolený formát 
bude podobný tomu, který byl použit 
v loňském roce. Každý měsíc pro vás 
budeme chystat jednu souhrnnou 
stránku plnou informací a zkušenos-
tí se zaměřením na jednu konkrétní 
plodinu. Začínáme již v příštím čísle 
na téma silážní žito, následovat bu-
dou travní porosty, jeteloviny, lus-
kovinoobilné směsky a kukuřice pro 
skot i bioplynové stanice.
Věříme, že v našich článcích nalezne-
te praktické rady, ověřené zkušenosti 
a inspiraci i pro vaši praxi výroby si-
láží. Za celý tým MIKROP ČEBÍN a. s. 
vám v tomto snažení přeji mnoho 
úspěchů a samozřejmě nás neváhejte 
kdykoliv kontaktovat.

Bc. David Novotný

produktový manažer 

konzervace

MIKROP ČEBÍN a. s.

Efektivita krmiva (Zdroj: Bach A., Chevaux E., Elcoso G., Malló J.; J. 
Dairy Sci., Vol. 102, 2019)
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zde vidím možnost zlepšení pro oba 
naše chovy. 

Vidíte ještě nějaké rezervy v českých 
chovech dojeného skotu? 
Stále je u nás dost chovů s podprůměr-
nou užitkovostí z mnoha důvodů. Třeba 
neměli možnost investovat do zlepšení 
podmínek chovu skotu. V chovů s vyso-
kou užitkovostí je to spíše o optimaliza-
ci nákladů a zdravotního stavu zvířat.  
V ČR by šla ještě zlepšit dlouhověkost 
a zdravotní ukazatele, což je aktuálně 
i předmětem šlechtění. 

Jak vnímáte jako představitel odbyto-
vého družstva MLECOOP ceny mléka 
a situaci na trhu s mlékem? 
Pokud jde o zpeněžování, ačkoli far-
mářská cena za litr mléka naoko vypa-
dá pěkně, průměrná cena v říjnu 2021 
byla 9,25 Kč, se započtením vývozu 
9,35 Kč, ale pokud vezmeme v potaz 

infl ační růst nákladů od počátku roku 
2021, cena tomu absolutně neodpo-
vídá. Růst vstupů je tak enormní, že 
přestože cena rostla, zbývá méně. Ur-
čitě by cena měla vzrůst. 
Již před několika měsíci jsme chtěli, 
aby na přelomu roku byla překročena 
hranice 10 Kč. Ale pro začátek roku 
2022 jsou již požadavky na 11 Kč za 
litr. Jiná možnost zkrátka není. 
Pokud budeme porovnávat se zahra-
ničím, vždy byl rozdíl mezi cenami 
v tuzemsku a v Německu kolem 6 %, 
ale v současnosti (prosinec 2021) už 
se to blíží deseti procentům. Je tedy 
vidět, že v západní Evropě je po mlé-
ku poptávka vyšší. Je to dáno i tím, že 
v mnoha státech, jako je např. Fran-
cie, Nizozemsko, Německo, celková 
mléčná produkce klesá, a to navyšuje 
cenu mléka. Ti producenti a odbytové 
organizace, kteří vyvážejí do Němec-
ka, již na přelomu roku zpeněžovali 

za více než 10 Kč. Naopak chovate-
lé, kteří surovinu realizují na českém 
trhu, realizují mléko za ceny nižší. Ex-
port tedy táhne cenu nahoru, včetně 
cen spotového mléka, takže doufej-
me, že zvýšení farmářské ceny přijde. 
Bohužel v ČR se navyšuje cena poma-
lu po pár halířích a nestačí držet krok 
se zvyšováním cen vstupů. 

Jaké náklady vám v podniku nejvíce 
rostou? 
V uplynulých letech rostly ceny vstu-
pů v řádu několika procent. To, co se 
aktuálně děje, nejsem schopen ani 
dopočítat. Rostou ceny energií, pro-
teinových krmiv, minerálních směsí, 
bude tlak na zvyšování mezd. Nej-
palčivější problém budou energie, 
proteinová krmiva, ceny služeb a in-
vestic. Nedokážu odhadnout, za kolik 
budeme mléko vyrábět. Pokud chce 
někdo něco nového stavět, odhaduji 
navýšení v řádu desítek procent. 
A vaše družstvo má v plánu investovat? 
Ano, na stavební investice je odvětví 
dost náročné, ale my chceme mléko 
vyrábět dál a bez investic se chov sko-
tu neobejde. 

Prozraďte, jaké užitkovosti dosahují 
vaše dojnice?
U holštýnského plemene, kde jsme 
v nedávných letech postavili celé nové 
středisko, dosahujeme 12 500 kg za 

normovanou laktaci a prostředky vlo-
žené do nového ustájení a uskladnění 
objemných krmiv se postupně vrací. 
Pokud jde o české strakaté plemeno 
na jiném středisku, užitkovost přesa-
huje 8000 kg za laktaci. Stáje, dojír-
na, silážní žlaby již pomalu dosluhují, 
takže chceme investovat do výstavby 
nových. 

Na co by se měl zaměřit nový ministr 
zemědělství? 
Měl by si uvědomit, že minimálně 
80 % zemědělské produkce v ČR dě-
lají střední podniky, takže, aby utichly 
debaty o povinném zastropování, aby 
se nerozdělovali zemědělci na malé 
a velké, ale aby se zemědělské podni-
ky hodnotily podle toho, co vyrábějí, 
jakým způsobem se starají o krajinu. 
Pokud nebude živočišná výroba, bude 
to mít dalekosáhlý dopad – nebudou 
pestré osevní postupy, nebude orga-
nická hmota v půdě, voda v krajině, 
nebude zaměstnanost lidí. V tom je 
třeba myslet hodně na budoucnost. Je 
třeba podpořit také genomické pro-
jekty, kontrolu užitkovosti a speciální 
programy v chovu skotu, které posu-
nují odvětví kupředu. Pokud by tyto 
činnosti nebyly podporovány, řada 
chovatelů by je nedělala, což by neby-
lo ku prospěchu chovu skotu v ČR. 

Lukáš Prýmas


