
8/2022 www.profi press.cz

Reportáž

12

Výsledky bez kompromisůVýsledky bez kompromisů
Zemědělský podnik Ostrov, a. s., hospodaří v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti na výměře 1176 hektarů 
zemědělské půdy, z toho je 904 ha orné půdy a 272 ha trvalých travních porostů.

„Rostlinná výroba zajišťuje hlavně 
krmivovou základnu pro zvířata. 
Kukuřici na siláž pěstujeme zhruba 
na 140 hektarech, ozimý a jarní ječ-
men na 100 hektarech. Dalšími pro 
nás osvědčenými plodinami na orné 
půdě jsou tritikale, pšenice a řepka. 
Nesmíme zapomenout ani na jete-
loviny, těch máme kolem 230 hek-
tarů,“ charakterizoval rostlinnou 
výrobu předseda představenstva Ing. 
Vladimír Chrást. Dodal, že minoritní 
význam má ještě produkce brambor 
zhruba na 32 hektarech.
Holštýnský skot je v ZP Ostrov cho-
ván ve dvou střediscích – v Obyčtově 
a v Ostrově nad Oslavou. Včetně jalovic 
a býků přesahuje počet holštýnských 
zvířat 1200 kusů. Ve středisku Obyčtov 
je umístěn výkrm zhruba 70 býků. Jsou 
ustájeni ve zrekonstruovaných kotcích 
s roštovou podlahou. „Jak vidíte, prv-
ní tři kotce jsou v tuto chvíli prázdné, 
opravili jsme zábrany a zároveň s tím 
zkoušíme povrch roštů osadit gumou. 
Uvidíme, jak se nám to osvědčí. Pokud 
budeme spokojeni, vybavíme gumo-
vým povrchem i další kotce,“ informu-
je předseda představenstva. 
S výkrmem býků ale do budoucna 
v ZP Ostrov nepočítají. Důvodů pro 
tento krok mají více: Kromě malé-
ho ekonomického profi tu se jedná 
i o pracovní náročnost pro zaměst-

nance. V poslední době v insemi-
naci používají především sexované 
inseminační dávky, takže v příštím 
roce bude produkce býčků značně 
omezená. Zapouštění holštýnských 
dojnic spermatem masných plemen 
už je pro zootechniky také minulostí. 
Místo výkrmu býčků se chtějí zasou-
středit hlavně na produkci jalovic, 
jejich selekci před zapuštěním a vý-
běr pouze těch nejlepších do svého 
obratu stáda.
Kromě býčků se na středisku Obyčtov 
odchovávají také jalovičky od půl 
roku věku do vyšší fáze březosti. Jalo-
vičky jsou ustájeny skupinově na hlu-
boké podestýlce, kde mají velkou vol-
nost pohybu. Zhruba ve dvoustém dni 
březosti jsou jalovičky převáženy zpět 
do hlavního střediska v Ostrově nad 
Oslavou. V tomto středisku se chovají 
všechny ostatní kategorie skotu včet-
ně telat do půl roku věku.

Zlepšení produkce 
a řízení reprodukce
V produkčním středisku ZP Ostrov 
nad Oslavou chovají celkem 540 doj-
nic. V době naší návštěvy se dojilo 
448 kusů s průměrným nádojem 38 li-
trů na dojenou krávu denně. Průměr-
ný počet laktací v chovu je 2,7. Mléko 
se získává v dojírně GEA side-by-side 
2 x 12 třikrát denně. Průměrná měsíč-

ní dodávka do mlékárny je na úrovni 
536 000 litrů mléka.
„Velmi si zakládáme na dobře odve-
dené práci při dojení, naše zaměst-
nance pravidelně školíme. Pěnový 
pre-dip před dojením, odstřik, otře-
ní papírovou jednorázovou utěrkou 
a po podojení post-dip jsou nezbyt-
nou součástí každodenní praxe našich 
zaměstnanců. Po každém podojení je 
také nutná dezinfekce strukových ná-
sadců,“ uvádí Ing. Chrást. Tato důsled-
nost v pečlivé hygieně mléčné žlázy se 
chovu vyplácí. Dodržování pracovních 
postupů eliminovalo výskyt mastitid 
a letošní výsledky „somatiky“ se po-
hybovaly okolo 180 000 SB/ml, což je 
podle předsedy představenstva oproti 
předchozím rokům značné zlepšení.
Vzhledem ke staršímu rozložení 
a umístění budov v Ostrově nad Osla-
vou musí dojnice při cestě na dojírnu 
překonat značné převýšení v naháně-
cí uličce, která ještě navíc není kryta 
před nepřízní počasí. I přesto, že je 
cesta pokryta rohožemi, mají některé 
krávy s přesunem problém. Řešením 
celého problému by byly dojicí roboty 
přímo ve stájích a krávy by byly této 
krkolomné cesty na dojírnu ušetřeny. 
Na druhou stranu je třeba dodat, že 
v podniku se pouze ojediněle vyskyt-
ne kulhající kráva, a když už, tak je to 
většinou z důvodu poškození končeti-

ny jako takové. Na ošetření paznehtů 
se v chovu dbá především koupelemi 
a jejich pravidelnou úpravou 3x ročně.
Jak předseda prozradil, v posledním 
období se dojivost krav neustále 
navyšuje. Od ledna letošního roku 
narostla celková užitkovost stáda 
zhruba o 700 kg mléka. V tuto chvíli 
se Ostrovští pohybují v roční užitko-
vosti stáda na hranici 13 000 kg mléka 
(3,69 % tuku a 3,24 % bílkovin) a rádi 
by tento stoupající trend udrželi.

Synchronizační protokoly 
K řízení reprodukce dojnic v Ostrově vyu-
žívají systém Ovalert, který přispívá k lep-

Ing. Vladimír Chrást (vlevo) 
spolu s Bc. Jaroslavem Falharem

Ačkoli areál nepatří mezi nejmodernější, stáje jsou otevřené, 
vzdušné a vybavené ventilátory

Všechny silážní žlaby jsou v ZP Ostrov zastřešené
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ším výsledkům ve vyhledávání říjí a šetří 
čas i práci zaměstnancům. „Pokud ne-
jsou krávy do 70. dne zapuštěné, posílají 
se na sonografi cké vyšetření a následně 
se postupuje podle protokolu Ovsynch 
nebo Presynch. Nicméně, stále je největ-
ší procento krav zapuštěno mezi 60.–80. 
dnem,“ uvádí předseda. Celkový podíl 
zabřezlých krav po všech inseminacích je 
na úrovni 43 %, u jalovic je tento ukaza-
tel kolem 60 %.
Ing. Vladimír Chrást dále zmínil plán 
snížení vysokého procenta brakova-
ných krav. Chtěl by si s vysokou brakací 
poradit už letos. Na velký podíl vyřa-
zování krav mělo vliv několik faktorů. 
Např. v loňském roce byla brakace krav 
do 90. dne po otelení 14 % z celkové-
ho průměru. Negativní vliv mohly mít 
výše zmiňované dlouhé přechody při 
dojení, problémy vyskytující se v sou-
vislosti s vysokou užitkovostí a rozdo-
jem. V tuto chvíli se podařilo stáhnout 
celkové procento vyřazených krav na 
40 %, nicméně rádi by dosáhli celkové 
brakace kolem 30 % a nižší.

Výživa dojnic
Jak je známo, pro dosahování dobré 
užitkovosti je nutné správně spočítat 

krmnou dávku pro každou produkční 
kategorii. Tento úkol má v ZP Ostrov, 
a. s., Bc. Jaroslav Falhar z fi rmy VVS 
Verměřovice s. r. o.
„Krávy zde v podniku jsou rozděleny 
do dvou suchostojných a šesti pro-
dukčních skupin. Jde tedy o skupiny 
suchostojné, předporodní a produk ční 
skupiny se dělí podle pořadí laktace 
na prvotelky a starší krávy. Obě tyto 
skupiny se ještě dělí na rozdoj, vrchol 
a středo-konec laktace. Díky tomu pro 
všechny tyto skupiny postačují celkem 
tři produkční krmné dávky,“ vysvětluje 
trpělivě Jaroslav Falhar.
Krmnou dávkou, kterou označuje 
jako vrcholovou, je krmena produkční 
skupina na vrcholu laktace. Tato krm-
ná dávka obsahuje:
• 28 – 32 kg kukuřičné siláže,
• 11 – 14 kg jetelové senáže,
• 4,5 kg pivovarského mláta,
• 3,6–4,4 kg řepky ve formě šrotu,
• 8,5–10,5 kg směsi (83 % této směsi 

tvoří obiloviny, 3 % chráněného tuku, 
4,5 % minerálně vitamínového doplň-
kového krmivo, zbytek tvoří aditiva).

„Pro ostatní krávy z produkční sku-
piny se akorát upraví poměr jednot-

livých krmných surovin tak, aby dané 
skupině perfektně vyhovoval. U roz-
doje přidáváme k této krmné dávce 
ještě navíc seno,“ doplňuje Jaroslav 
Falhar.
Pokračuje popisem předporodní krm-
né dávky, která obsahuje:
• 13 – 15 kg kukuřičné siláže,
• 11 – 13 kg jetelové senáže
• 1,4–1,6 kg štípané slámy,
• 2 kg pivovarského mláta,
• 3,5–3,8 kg řepky ve formě šrotu,
• 0,5 kg minerálně doplňkového krmiva.

Vzhledem k modernizaci porodny 
jsou v tuto chvíli ustájeny společně 
v kotcích skupina suchostojná s vyso-
kobřezími jalovicemi a v porodním 
kotci jsou dohromady jak krávy, tak 
i jalovice na otelení. „Modernizace 
je v plném proudu. Až bude hotovo, 
skupiny se opět rozdělí do několika 
samostatných kotců,“ doplňuje infor-
maci k výživě Bc. Falhar.
I přes neustále se zvyšující ceny vstup-
ních komodit jsou v podniku díky dob-
rému managementu schopni udržet 
náklady na krmivo v ceně 3,4 koruny 
na litr mléka.

Péče o telata
O telata se v podniku starají, ne nadar-
mo se říká, že odchov telat je pro kaž-
dý chov stěžejní. „Snažíme se neustále 
zlepšovat a na odchov telat klademe 
velký důraz. Odměnou nám jsou zdra-
vá a spokojená telata,“ konstatuje Ing. 
Chrást. Díky úpravám v managementu 
péče o telata se podařilo takřka úpl-
ně eliminovat průjmová onemocnění 
včetně respiračních problémů. „Jak-
mile spatříme jakýkoli náznak nepo-
hody, ať už po zdravotní stránce nebo 
v chování telete, ihned se snažíme řešit 
příčinu. Vyplácí se nám to,“ doplňuje 
předseda.
Telata jsou umístěna ve venkovních 
individuálních boxech, kde o nich 
má ošetřovatel dostatečný přehled. 

Ustájení telat ve VIB je zastřešené, 
takže telata jsou chráněna před ne-
přízní počasí. Ve věku dvou měsíců se 
pak přesouvají do společného kotce 
s hlubokou podestýlkou, odkud ve 
věku půl roku odchází na středisko 
Obyčtov.
K výživě telat navázal zástupce spo-
lečnosti VVS Verměřovice a uvádí: 
„Telata jsou po narození do třetího 
dne věku krmena mlezivem, následně 
přechází na sušenou mléčnou náhraž-

ku, kde je nastaveno ředění na 14 % 
sušiny. Od prvního týdne dostávají 
také granulovaný starter. Odstavují se 
ve dvou až dvou a půl měsících podle 
aktuální potřeby. Většinou se odstav 
pohybuje na 65.–75. dnech věku. Po 
odstavu se zařazuje do krmné dáv-
ky slamnatý starter a od tří měsíců 
věku přechází telata na TMR, kterou 
se krmí až do odvozu na středisko 
Obyčtov.“
„V tuto chvíli se telata krmí dvakrát 
denně, ale rádi bychom vyzkoušeli 
a přidali ještě jedno krmení v noci,“ 
popisuje další plány výživy v odchovu 
telat Bc. Jaroslav Falhar.

Jana Konečná
Pravidelné vápnění postýlek a odkliz kejdy dvakrát denně přispívá 
k udržení dobrého zdravotního stavu dojnic

Krávy jsou dojeny třikrát denně v dojírně dvakrát dvanáct side-by-sideKrmivo je přihrnováno každé dvě hodiny

V podniku je o telata dobře 
postaráno


