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Špičkový chov 
se bez novinek neobejde
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST OSTŘETÍN a. s. 
na Pardubicku je příkladem moderní fi rmy, 
která se nebojí experimentovat. Nevynechá ani 
jednu příležitost, jak v živočišné výrobě vylep-
šit pro ni stěžejní chov skotu a produkci mléka. 
Za poslední tři roky do chovu skotu investovali 
téměř 79 milionů korun.

ZD Březina: Napájecí automat 
u nás slouží na jedničku
„Telata jsou pro úspěšný chov skotu a produkci 
mléka základ. I proto jsme se rozhodli pro rekon-
strukci teletníku a investici do napájecích auto-
matů. Rozhodně se to vyplatilo. Zvířata jsou 
úplně jinak nastartovaná, a to je pro fabriku 
na mléko klíčové,“ podělil se při naší návštěvě 
o zkušenosti předseda představenstva ZD BŘE-
ZINA NAD JIZEROU, DRUŽSTVO Petr Tvaroh

Vážení obchodní přátelé,
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat 
za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém 
roce 2016 a zároveň bych Vám rád popřál hodně 
zdraví, štěstí a mnoho pracovních úspěchů v roce 
2017.

Ing. Dalibor Mikyska
Jednatel
Volac Agro-Best spol. s r.o.

Odchov telat je pro Pomonu Těšetice 
na prvním místě
„Do chovu skotu investujeme podle potřeby 
nepřetržitě. Za posledních deset to bylo 120 mili-
onů korun,“ říká na úvod naší návštěvy hlavní 
zootechnik POMONY TĚŠETICE a. s. ing. Tomáš 
Viskot. Společnost hospodařící na Znojemsku 
chová 560 krav holštýnského plemene, 75 pro-
cent jejích akcií drží skupina AGROMĚŘÍN.

ZD Čechtice modernizuje 
a drží si TOP úroveň 
Plochy kukuřice nejsou v ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽ-
STVU ČECHTICE hospodařícím na Benešovsku 
tak velké, aby uživily chov skotu i bioplynovou 
stanici o souhrnném výkonu 1,2 MW. Předsta-
venstvo družstva rozhodlo, že poníží stavy krav 
ze 750 na 600 až 650 kusů, ovšem při zachování 
stejné dodávky 23 tisíc litrů mléka za den. Proto 
v chovu skotu začali řešit celkovou rekonstrukci 
a modernizaci.

Liptovské Agro Racio 
prosperuje na kravách a ovcích
Chov skotu a ovcí s produkcí mléka je pro země-
dělskou fi rmu AGRO-RACIO s.r.o. zásadní. Hos-
podaří totiž v blízkosti Liptovského Mikuláše 
na 4100 hektarech zemědělské půdy v průměrné 
nadmořské výšce 700 metrů nad mořem, z této 
výměry je 1950 hektarů orné půdy. V živočišné 
i rostlinné výrobě posunují své výsledky stále 
nahoru.

V tomto čísle najdete

Volac Agro-Best spol. s r.o.



Špičkový chov  
se bez novinek neobejde

Naposledy to byla stavba nového teletníku 
s progresivní technologií napájení. Nový telet-
ník pro 198 kusů telat do šesti měsíců věku 
započali stavět v roce 2016, od srpna téhož 
roku je v provozu. Projekt z části financo-
vaný z Programu rozvoje venkova spolykal 
17,8 milionu korun, včetně přilehlých nových 
komunikací. Předtím odchovávali telata 
v individuálních dřevěných boudách. 
„Šlo sice o velkou, ale důležitou a komplexní 
investici. Každopádně stoupají a stále se 
budou zvyšovat nároky ošetřovatelů na pra-
covní prostředí a samozřejmě jsme se snažili co 
nejvíce přiblížit potřebám zvířete. To znamená 
kvalitou nápoje a eliminací lidské chyby. 
Počítač prostě nelže,“ vysvětluje předseda 
představenstva a ředitel společnosti Vladimír 
Kaplan, proč do teletníku zvolili technologii 
čtyř napájecích automatů CALFMOM PAULA 
od VOLAC AGRO-BESTU BĚSTOVICE. 
Veškeré údaje z odchovu telat se od tří dal-
ších provozních automatů ukazují přes řídící 
automat na monitoru u zootechnika. Přesun 
telat do nového objektu si vyžádá reorganizaci 
práce, která právě probíhá. 

TOP výsledky 
Dosahovanými výsledky v chovu skotu a pro-
dukci mléka ZS Ostřetín dlouhodobě patří 
mezi republikovou špičku. Od 660 kusů dojnic 
holštýnského plemene dosahují užitkovost 12 
tisíc litrů mléka, s průměrným obsahem tuku 
3,80 procenta a bílkoviny 3,50 procenta. Roční 

produkci 6,7 milionu litrů mléka dodávají přes 
odbytové družstvo Viamilk do Mlékárny Hlin-
sko. Denní dodávka přesahuje 20 tisíc litrů 
mléka. V srpnu 2015 mléko prodávali za 7,23 
Kč/litr, v srpnu 2016 litr za 6,56 Kč. 
Předseda Kaplan poukazuje na aktuální pro-
blém, který české producenty mléka čeká: 
„V krmné dávce máme zařazena krmiva s GMO 
(kukuřičná siláž, soja, aminoplus) a od roku 
2017 je musíme nahradit něčím jiným. Počítač 
to lehce spočítá, ale jak na to budou dojnice 
reagovat, zatím analyzujeme.“ Tlak na vylou-
čení GMO krmiv z výživy krav podle jeho slov je 
vědecky nepodložený a vychází a stupňuje se 
u tuzemských mlékáren v návaznosti na poža-
davky obchodních řetězců, které kopírují situ-
aci v Německu. 
Pro výživu dojnic ostřetínští sestavují celkem 
šest krmných dávek, z toho tři pro fázi pro-
dukční, další pro krávy suchostojné, v pří-
pravě na porod a rozdoj (40 dní). 

Megafat vystřídal konkurenci 
Krmná dávka pro vysokoprodukční dojnice 
obsahuje 17 kg kukuřičné siláže, 13,5 kg 
travní senáže 3,3 kg vlhkého pšeničného zrna, 
3 kg Alkalage, 0,8 kg soji, 2,3 kg řepky, 0,7 kg 
Amino plus, 1,4 kg melasy s glycerolem, 2,7 kg 
pšeničných vloček, 2 kg kukuřičných vloček, 
1 kg krmných doplňků – minerálie, vápe-
nec, soda, kvasinky, absorbent mykotoxinů 
a krmná sůl. Od listopadu 2015 do této krmné 
dávky k plné spokojenosti zařadili jako chrá-

něný tuk 0,45 kg běstovického MEGAFATu, 
když vyřadili konkurenční výrobek. 
V reprodukci dosahují zabřezávání od začátku 
roku u krav po první inseminaci 38,9 %, u jalo-
vic 60 %, servis periodu 122 a interval 89 dní. 
Dojí třikrát denně, v živočišné výrobě pracuje 
celkem 23 lidí. 

Nové stáje bez dotací 
Novému teletníku předcházely dvě investice 
do chovu skotu dohromady za 61 milionů 
korun, které realizovali zcela bez dotací. 
V roce 2014 unikátně za provozu staré posta-
vili na stejném místě novou stáj s komfort-
nější technologií pro 497 kusů krav. V roce 
2015 následovala stavba nové reprodukční 
stáje pro 250 kusů. 
Ekonomika má v Ostřetíně jako v každém 
prosperujícím podniku hlavní slovo. I proto 
se tu rozhodli v roce 2008 zrušit nerenta-
bilní chov prasat, na kterém tehdy tratili 1,5 
milionu korun ročně i přes výborné výsledky 
v odchovu selat. Nebylo to jednoduché, v roce 
2002 totiž přestavěli starou porodnu prasnic 
s odchovnou selat za 10 milionů korun. 
Zemědělská společnost Ostřetín, kde pracuje 
50 zaměstnanců, hospodaří na 1401 hektarech 
zemědělské půdy, z toho je 1061 ha orné půdy. 
Rostlinná výroba prioritně slouží pro potřeby 
živočišné výroby a BPS. Objemné krmivo 
zabezpečuje 450 hektarů silážní kukuřice, 
340 ha luk a pastvin a 120 ha jetele. Na stejné 
ploše 120 ha pěstují i holandské trávy, se kte-
rými mají šestileté dobré zkušenosti. 

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST OSTŘETÍN a. s. na Pardubicku je příkladem moderní firmy, která se 
nebojí experimentovat. Nevynechá ani jednu příležitost, jak v živočišné výrobě vylepšit pro ni 
stěžejní chov skotu a produkci mléka. Za poslední tři roky do chovu skotu investovali téměř 79 
milionů korun.

Pro předsedu představenstva a ředitele ZS Ostřetín Vladimíra Kaplana je zavádění novinek do chodu 
podniku životním koníčkem.

Předseda představenstva a ředitel ZS Ostřetín 
Vladimír Kaplan s obchodním zástupcem VOLAC 
AGRO-BESTU BĚSTOVICE ing. Petrem Janečkem 
u napájecího automatu.



ZD Březina: Napájecí automat  
u nás slouží na jedničku

Pro rekonstrukci 15 let starého teletníku, kde 
telata odchovávali v individuálních boxech 
s ručním krmením, se družstvo rozhodlo 
na jaře v roce 2015. Součástí změny technolo-
gie odchovu bylo i pořízení dvou napájecích 
automatů CALFMOM PAULA z nabídky od VOLAC 
AGRO-BESTU BĚSTOVICE. 
Každé zvíře dostane z automatu požadované 
množství mléka rozdělené ve více porcích 
během dne, přičemž počítač kontroluje, zda 
si tele včas vypije svoji porci. Mléko je vždy 
čerstvé a správně temperované. Telata mají 
v počítači svoji kartu, obdobně jako pacienti 
u lékaře. Vše se sleduje přes čip v obojku zví-
řete. Počítač vyhodnocuje i rychlost pití, pokud 
dojde k odchylkám oproti individuálnímu nor-
málu, automat na to upozorní chovatele. Dá se 

nastavit i individuální napájení nativním mlé-
kem (býčci) či mléčnou náhražkou (jalovičky). 

Úhyny spadly na nulu! 
S napájecím automatem mají v Březině roční 
zkušenosti. Na vysvědčení mu píšou výbornou. 
„Eliminovala se lidská chybovost. Tele dostane 
přesně co má, automat nás upozorní na jakou-
koli nesrovnalost. Určitě dochází k plynulému 
odstavu od mléka a výrazně se nám zlepšil 
i zdravotní stav zvířat. Ze sedmi procent úhynu 
jsme se dostali na nulu,“ vypočítává přednosti 
napájecího automatu předseda Tvaroh. 
Ojedinělou vlastností automatu od němec-
kého výrobce Urban mezi ostatními mléčnými 
automaty je, že dudlík se po každé úspěšné 
návštěvě telete zaklopí a vydezinfikuje. Tím je 
zcela zabráněno přenosu chorob prostřednic-
tvím dudlíku mezi telaty. Pokud tele vstoupí 
do napájecího boxu a dle nastavení nemá spl-
něný interval mezi pitími, automat teleti dud-
lík nevyklopí. 
„Máme dva napájecí automaty, každý automat 
obslouží dva kotce o 16 až 20 telatech, do kte-
rých přecházejí telata od 10. dne po narození. 
Obsluha musí naučit telata chodit k automatu, 
povede se to nejdéle za dva dny. Současně mají 
neomezený přístup k senu, startéru a vodě. 
Zvířata v těchto kotcích zůstávají do 60 dní 
věku. Vážíme je při naskladnění, to váží v prů-
měru 40 kilogramů, a při odchodu do odchovny 
mladého dobytka, většinou s hmotností 80 
kilogramů. Odzkoušeli jsme několik druhů 
mléčných náhražek, od roku 2010 jsme si 
jako nejlepší vytipovali běstovický BLOSSOM. 
Nemáme u telat žádné zdravotní problémy 
a musím vyzdvihnout jednoduchost a pre-
ciznost obsluhy přes automat,“ přidává své 
postřehy zootechnička Jana Blažková. 

Pět krmných dávek 
Ve výživě dojnic družstvo aplikuje pět krm-
ných dávek (pro produkční dojnice, sucho-
stojné, v přípravě na porod, na konci laktace 
a jalovice). Krmná dávka pro vysokoprodukční 
dojnice obsahuje seno, slámu, 14 kg vojtěšky, 
20 kg kukuřice, melasu, glycerin a 9 kg směsi 
složené z ječmene, pšenice, řepkového a sojo-
vého šrotu, sody, soli, sušeného mláta, granu-
lovaného sladovnického květu, běstovického 
LACTOFEEDU, chráněného tuku, extrudované 
lisované sóji a minerálií. Družstvo má vlastní 

míchárnu. V reprodukci za rok 2015 dosáhli 
zabřezávání u krav po 1. inseminaci 26 %, 
u jalovic 54 %, po všech inseminacích u krav 
30 %, u jalovic 50 %, servis periodu 132 a inter-
val 62 dní. V souvislosti se změnou technologie 
odchovu telat připouštějí jalovice o měsíc dříve 
než předtím, tedy ve 14 měsících. 

Mléko, drůbež a rostlinka 
Zaměření v Březině mají rozděleno na třetiny 
mezi rostlinnou výrobu, výkrm drůbeže s jed-
norázovým zástavem 145 tisíc kusů a produkci 
mléka. Ve volném ustájení chovají 400 krav 
holštýnského plemene se stabilní užitkovostí 9 
tisíc litrů mléka, s aktuálním průměrným obsa-
hem tuku 3,80 procenta a bílkoviny 3,26 pro-
centa. Roční produkci 3,1 milionů litrů mléka 
družstvo dodává na přímo do Pragolaktosu. 
„Cenově jsme nyní dvě koruny pod výrobními 
náklady. Realizační cenu jsme za prvních osm 
měsíců loni měli 7,62 Kč za litr mléka, letos 

ve stejném období 6,02 Kč. To znamená výpa-
dek 1,3 milionu korun na tržbách, ten musíme 
někde nahradit,“ počítá předseda Tvaroh. 
V ZD Březina pracuje 60 zaměstnanců a má 140 
členů. Družstvo obhospodařuje 1750 hektarů, 
z toho 280 hektarů luk a pastvin. V osevním 
postupu jsou zastoupeny obiloviny s letošním 
průměrným výnosem 6,15 t/ha, řepka ozimá 
(3,63 t/ha), dále 120 hektarů sóji, kukuřice 
na siláž i zrno. Ekonomicky dobře jim stále 
vychází cukrovka, proto ji pěstují na 55 hekta-
rech s průměrným výnosem 70 t/ha v bulvách. 
S ekonomikou chovu skotu a drůbeže vhodně 
pomáhá i dceřiná společnost PRIMASOJA s.r.o., 
která zpracuje 2,5 tisíce tun sojových bobů 
ročně na lisovaná a extrudovaná krmiva. Pro 
družstvo pracuje ve mzdě, zbytek produkce je 
klasický obchodní artikl.

„Telata jsou pro úspěšný chov skotu a produkci mléka základ. I proto jsme se rozhodli pro 
rekonstrukci teletníku a investici do napájecích automatů. Rozhodně se to vyplatilo. Zví-
řata jsou úplně jinak nastartovaná, a to je pro fabriku na mléko klíčové,“ podělil se při naší 
návštěvě o zkušenosti předseda představenstva ZD BŘEZINA NAD JIZEROU, DRUŽSTVO Petr 
Tvaroh.

Předseda představenstva ZD BŘEZINA NAD JIZE-
ROU, DRUŽSTVO Petr Tvaroh.

Tele v napájecím automatu



Odchov telat je pro Pomonu Těšetice  
na prvním místě

„Investovali jsme do všech stájí s přechodem 
na volné kejdové hospodářství, do nové rybi-
nové dojírny 2 x 12 od Farmtecu, krmného vozu 
Siloking, silážních žlabů a mléčného taxíku,“ 
vypočítává ing. Viskot. Současně zdůraz-
ňuje, že veškerá péče v chovu skotu v Pomoně 
začíná u telat. Sem přesně zapadá odchov telat 
na mléčné náhražce BLOSSOM od VOLAC AGRO-
-BESTU BĚSTOVICE. Jalovičky na BLOSSOM pře-
cházejí od pátého dne po narození v dávce 2,5 
litru dvakrát denně, po 14 dnech se dávka zvy-
šuje na dvakrát tři litry. Do tří měsíců věku jalo-
vičky dostávají ad libitum i ČOT. Telata odsta-
vují, když za den sežerou 2,5 kg ČOT. Býčky 
od narození stále napájejí pouze nativním mlé-
kem, ve 14 dnech stáří pak jdou na prodej.

Dvě krmné dávky pro jalovice
V odchovu jalovic těšetičtí sestavují dvě krmné 
dávky. Do 11 měsíců věku dávka obsahuje 6 kg 
siláže, 3 kg senáže, 2 kg sena, 0,5 kg slámy 
a 2 kg směsi. Od 11 měsíců výš jalovice krmí 4 kg 

siláže, 16 kg senáže, 2 kg slámy, 0,3 kg směsi 
a 0,2 kg minerálií. Jalovice připouštějí ve 12 
až 14 měsících, v průměru ve 420 dnech stáří. 
V červenci 2016 dosáhli zabřezávání u jalovic 
po první inseminaci 72,7 %, u krav po všech 
inseminacích 51,1 %. Index zabřezávání u krav 
mají 1,74, mezidobí 387,7 a servis periodu 
107,2 dne.
Ve výživě dojnic chystají jednu krmnou dávku 
s 21 kg siláže, 11 kg senáže, 9,5 kg směsi, 
0,3 kg sena, 0,6 kg melasy, 0,5 kg slámy a 3 kg 
cukrovarnických řízků. Dojí dvakrát denně, 
v roce 2015 dodali do mlékárny LACRUM Velké 
Meziříčí 4,758 milionu litrů mléka. Aktuální 
užitkovost mají 9 200 litrů mléka, s obsahem 
tuku 3,97 procenta a bílkoviny 3,33 procenta. 
Realizační cena v září 2016 činila 6,60 Kč za litr 
mléka.
„V živočišné výrobě u nás pracuje celkem 
21 lidí, soustřeďujeme se na klíčové prvky. 
Například na odchovu telat jsou ošetřovatelé 
finančně pozitivně i negativně motivováni 

za dobré napájení i ztráty zvířat,“ říká hlavní 
zootechnik. 

Znojmo konkuruje, ale ne penězi
Zlepšit by v Těšeticích chtěli úhyny u telat, 
které se pohybují kolem 12 procent, z toho šest 
procent jsou telata už mrtvě narozená. „Pří-
čina, různé nepravidelnosti. Bojujeme s tím 
a snažíme se to za pochodu řešit,“ přemítá 
ing. Viskot.
Vzhledem ke vzdálenosti farmy Purkrábka 
10 kilometrů od Znojma se podnik prakticky 
nepřetržitě potýká i s konkurenčním tlakem 
městských firem v oblasti personální: „Tam je 
zaměstnání od do, s volnými víkendy a svátky. 
To v živočišné výrobě samozřejmě nabídnout 
nemůžeme, i když finančně konkurenčně 
schopní jsme.“

POMONA Těšetice a.s. hospodaří od roku 1998 
na jižní Moravě v oblasti Dyjsko-svrateckého 
úvalu, výrobní oblasti kukuřičné, dobrých 
půdních podmínkách na ploše 2100 ha země-
dělské půdy. Společnost se zaměřuje na čtyři 
segmenty – rostlinnou a živočišnou výrobu, 
sady a vinice a služby.

„Do chovu skotu investujeme podle potřeby nepřetržitě. Za posledních deset to bylo 120 milionů 
korun,“ říká na úvod naší návštěvy hlavní zootechnik POMONY TĚŠETICE a. s. ing. Tomáš Viskot. 
Společnost hospodařící na Znojemsku chová 560 krav holštýnského plemene, 75 procent jejích 
akcií drží skupina AGROMĚŘÍN.

M E G A  Y I E L D
M E G A  F E R T I L I T Y

More milk, better fertility

Megalac rumen-protected fat has 
been proven to increase milk yield 
and cow fertility around the world  
for over 30 years.

Visit | www.agrobest.cz



ZD Čechtice modernizuje  
a drží si TOP úroveň

V říjnu 2016 byl tedy při naší exkurzi hotový 
nový přístřešek pro telata s plastovými bou-
dami pro 117 kusů jaloviček, v plném běhu 
a před dokončením byla výstavba nové dojírny 
2 x 16 side bay side, jedné z nejmodernějších 
v České republice, stavěla se nová reprodukční 
hala na 127 kusů dobytka. 
Následně dojde k rekonstrukci stávajícího 
kravína, kam se místo porodny přesune pro-
dukční skupina. Z typického čtyřřadého kra-
vína vznikne porodna pro 156 kusů, z bývalého 
dvouřadého kravína odchovna jalovic. V plánu 
jsou i dva přístřešky pro suchostojné krávy. 

Čechtické stádo se dominantně skládá s hol-
štýnského plemene, kde dosahují špičkovou 
užitkovost 12 517 litrů, při obsahu tuku 3,50 
a bílkoviny 3,21 procenta. Stavy doplňuje ještě 
130 krav plemene Mondbeliard, kde dosa-
hují užitkovost 9 230 litrů, s obsahem tuku 
3,82 a bílkoviny 3,41 procenta. Somatické 
buňky v srpnu 2016 u produkční skupiny hol-
štýnu nepřesáhly 228 tisíc a Mondbeliard 240 
tisíc/1 ml mléka. Červené krávy jdou v součas-

nosti postupně na prodej a navyšuje se stav 
holštýnských krav. Z reprodukčních parametrů 
za vše hovoří mezidobí u českých strak 394 
a holštýnu 398 dní.

VOLAC podporuje výsledky
TOP výsledky v rámci celé republiky tu dlou-
hodobě s úspěchem pomáhají udržovat krmné 
doplňky ENERLAC, dávka 0,30 kg MEGAFATu 
(léto) a MEGALACu (jaro, podzim) a BIOCHLOR 
(0,15 kg pro suchostojné krávy) z nabídky 
VOLAC AGRO-BESTU BĚSTOVICE.
„Krmná dávka pro produkční skupinu se 
u nás skládá z jetelotravní senáže, hrachové 
GPS, kukuřičné siláže, mokrých kukuřičných 
výpalků, glycerolu, bavlníkového semene, 

cukrovarnických řízků, sladovnického květu 
a krmné směsi, kde nepostradatelnou součástí 
je běstovický MEGAFAT či MEGALAC,“ potvrzuje 
hlavní zootechnička Jana Kočová.
Mléko dodávají přes Mlékařské hospodářské 
družstvo Střední Čechy do Polabských mléká-
ren a. s. V srpnu 2016 sem litr mléka prodávali 
za 6,51 koruny, v září za 6,52 Kč.
Výrobním programem v rostlinné výrobě se 
ZD Čechtice zaměřuje na pěstování obilnin, 
řepky, kukuřice na siláž, jetelotrávy, jetelovin 
a brambor na sadbu a do škobáren. Technologie 
respektují místní klimatické podmínky. Nad-
mořská výška pozemků je od 450 do 600 metrů 
nad mořem. Družstvo hospodaří na výměře 
necelých 2 350 hektarů.

Plochy kukuřice nejsou v ZEMĚDĚLSKÉM DRUŽSTVU ČECHTICE hospodařícím na Benešovsku tak 
velké, aby uživily chov skotu i bioplynovou stanici o souhrnném výkonu 1,2 MW. Představen-
stvo družstva rozhodlo, že poníží stavy krav ze 750 na 600 až 650 kusů, ovšem při zachování 
stejné dodávky 23 tisíc litrů mléka za den. Proto v chovu skotu začali řešit celkovou rekonstrukci 
a modernizaci.

Nový přístřešek pro telata.

Stavba nové haly pro 127 kusů dobytka.



Liptovské Agro Racio 
prosperuje na kravách a ovcích 

Podnik v současnosti chová celkem 585 kusů 
holštýnského plemene zatím s čistokrevností 
50 procent, protože po předchozím státním 
statku převzali stádo se směsí různých ple-
men. V roce 2006 se na farmě Ľubeľa, která byla 
založena v nové podobě o rok dříve, rozhodli 
pro převodné křížení na červený holštýn. Kom-
plex odvětraných kravínů a prostorů pro telata 
doplnily velkokapacitní silážní jámy a rybinová 
dojírna 2 x 12 Baumatic. Stavební investice 
přesáhly 90 milionů Sk (2,99 milionu eur). 
Mimo toho téměř 40 milionů Sk (1,33 milionu 
eur) použili na nákup obslužní techniky, bez 
které by investice do stavebných úprav neměly 
význam. Rekonstrukce a modernizace farmy 
v Ľubeli se realizovala za pomoci strukturálních 
fondů EU a Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

Startovali nízko, užitkovost stoupá
Pokud vzhledem ke „kvalitě“ stáda startovali 
s užitkovostí 4 500 litrů mléka, aktuálně už 
dosahují 7 600 litrů, při obsahu tuku 4 pro-
centa a bílkoviny 3,40 procenta. Počet soma-
tických buněk se pohybuje do 300 tisíc/1 ml 
mléka. Mléko dlouhodobě produkují v kvalitě 
Q, denní dodávka 10 500 litrů mléka směřuje 
na přímo do Liptovské mliekarne, a. s. ze sku-
piny Savencia, kde mají uzavřeny dlouhodobé 
partnerské vztahy. 
Vývoj farmářské ceny mléka na Slovensku se 
neliší od Česka. Pokud v září 2015 realizovali 
litr mléka za 0,295 euro (při kurzu 27 Kč/euro 
za 7,97 Kč), v září 2016 to bylo za 0,255 euro 
(6,89 Kč). Liptovští však o své ceně nepolemi-
zují, vždyť jiné podniky na Slovensku v té době 

za mléko tržily například 0,176 euro/litr, v pře-
počtu 4,75 Kč za litr!
Pro výživu dojnic na farmě Ľubeľa sestavují 
celkem pět krmných dávek. „Pro TOP dojnice 
na 40 litrech denně je to kukuřičná siláž, jete-
lotravní siláž, seno, DUGS, řepkový extraho-
vaný šrot, RAPAS, kukuřičný šrot, pšeničný 
šrot, len, minerální přísady a zcela neopome-
nutelný je chráněný tuk MEGALAC v dávce 0,25 
až 0,30 kg,“ říká vedoucí farmy Tomáš Močáry. 
MEGALAC od VOLAC AGRO-BESTU BĚSTOVICE 
jim mléčnou produkci podporuje už tři roky.
V reprodukci dosahují mezidobí v průměru 
392 a servis periodu 125 dní, inseminační 
index 2, zabřezávání po první inseminaci 
u všech krav 45 %.
V odchovu telat mají velmi dobré výsledky. 
Úhyny neznají vůbec, mrtvě narozená telata se 
pohybují do pěti procent. Telata do dvou hodin 
po narození napájejí kvalitním mlezivem s regu-
lovanou teplotou do 45 st. C, aby nedocházelo 
k odbourávání bílkovin. Mlezivo od matky 
dostávají telata do pěti dní po narození.  
Poté telata přecházejí na slámu a TKS (sláma, 
obilniny, premix), kterou si sami vyrábějí. Do 30 
dní věku telata odchovávají v individuálních 
boudách s vědrem a dudlíkem, poté přecházejí 
do teletníku. Telata odstavují ve stáří 56 až 60 
dní, při váze 80 až 85 kg. Meziměsíčně zvířata 
váží, s průměrným přírůstkem 0,85 až 0,95 kg 
za den. Po přechodu do teletníku přecházejí 
telata postupně na objemová krmiva, na OMD 
odcházejí ve věku třech měsíců. Průměrný pří-
růstek se tu pohybuje okolo 0,95 kg/den, při 
výšce 120 cm a hmotnosti 320 kg v 10 měsících 
mladý dobytek přechází na jinou farmu.

Objem to je základ
„Nikdy bych neřekl, co ve výživě dojnic udělají 
kvalitní objemová krmiva. Ty se nám daří vyrá-
bět. Pokud se krmí kvalitně, mléko okamžitě 

Chov skotu a ovcí s produkcí mléka je pro zemědělskou fi rmu AGRO-RACIO s.r.o. zásadní. Hos-
podaří totiž v blízkosti Liptovského Mikuláše na 4100 hektarech zemědělské půdy v průměrné 
nadmořské výšce 700 metrů nad mořem, z této výměry je 1950 hektarů orné půdy. V živočišné 
i rostlinné výrobě posunují své výsledky stále nahoru.

Obchodní zástupce VOLAC AGRO-BESTU BĚSTOVICE ing. Ján Reis (vlevo) s vedoucím farmy Ľubeľa 
Tomášem Močárym.

Ready, steady, grow
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vylétne nahoru,“ dělí se o zkušenosti vedoucí 
Močáry. Kukuřičnou siláž tu ošetřují rovněž 
běstovickými konzervanty AGROS MAIZE. 
„K plné spokojenosti, takto ošetřené siláže si 
necháváme až téměř na léto, protože pokud 
jsou správně utlačené, tak se vůbec nezahří-
vají. Disciplína na jámě je pro nás prioritou, 
používáme i dvě plachty po bocích,“ dodává 
Močáry.

Ovce také drží ekonomiku
Běstovické produkty pro výživu skotu nejsou 
jediné, kteřré liptovští používají. Podnik totiž 
chová i 2 500 kusí ovcí atraktivního plemene 
Slovenská dojná, z toho 1 700 kusů dojných. 
Ekonomicky je chov velmi přínosný, realizační 
cena ovčího mléka činí 1,53 eur za litr (41,31 
Kč/l). Do odchovu jehňat jim k plné spokoje-
nosti zapadá mléčná náhražka LAMLAC, bez 
které by se neobešli. Přestože byl LAMLAC jako 
mléčná náhražka pro jehňata představen už 
před 40 roky, díky technickému vývoji stále 
zůstává jedničkou na trhu.
Velmi dobrými výsledky se AGRO-RACIO může 
pochlubit i v rostlinné výrobě. Připomínáme, že 
nadmořská výška tu v průměru je 700 m. n. m. 
„V roce 2016 jsme sklidili v průměru 7,07 t/ha 
obilovin, o rok dříve 6,26 t/ha. Rekordní výnos 
jsme zaznamenali v roce, v průměru 7,46 t/ha. 
Pro srovnání před 17 lety jsme sklízeli 3 t/ha. 
Jdou dopředu technologie, chemie i odrůdy,“ 
vysvětluje vedoucí rostlinné výroby ing. Ľubo-
mír Rakyt. 
Celkově tu vyrobí 5 tisíc tun obilí ročně, z toho 
1 200 tun spotřebuje živočišná výroba. Tu pod-
poruje ještě 300 ha jetelotráv a 200 ha silážní 
kukuřice. Na 30 hektarech stále ještě pěstují 
sadbové brambory, i když problém s odbytem je 
čím dál tím větší. Naopak ekonomicky úspěšné 
je pěstování řepky ozimé na 450 ha s výnosem 
3,5 t/ha. „Základem je, že nedělíme firmu 
na živočišnou a rostlinnou výrobu. Jsme jeden 
podnik,“ dodává na závěr ing. Rakyt.
Ve společnosti AGRO-RACIO s. r. o. pracuje cel-
kem 85 zaměstnanců, z toho v rostlinné výrobě 
20, a to včetně oprav.

They don’t understand the science  
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