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Zemědělec v regionu
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Nová stáj zvýšila produktivitu
Městečko Miletín na Jičínsku se může pyšnit historií dlouhou bezmála 900 let a také faktem, že je rodištěm klasického básníka Karla Jaromíra Erbena. První
zmínky o městečku nedaleko Hořic se datují do roku 1124, kdy na vodním hradu kníže Vladislav I. vítal sv. Ottu biskupa Bamberského. Ves vznikla v podhradí.
Od roku 1241 byla majetkem řádu německých rytířů až do husických válek roku 1410. V dalších dobách se vystřídala řada majitelů, mezi nimi i rod
Valdštejnů. Roku 1560 ves povýšila na město, které roku 1846 vyhořelo a po požáru bylo znovu obnoveno. Dnes zde žije zhruba 900 obyvatel a mimo jiné
zde má sídlo zemědělský podnik s názvem ZD Miletín.
Jana Velechovská
Zemědělské družstvo Miletín
hospodaří aktuálně na 2150 hektarech zemědělské půdy, z nichž
zhruba 600 hektarů připadá
na louky a pastviny. Podle slov
předsedy představenstva Josefa
Hrnčíře byla rozloha v minulém
roce ještě o 50 hektarů vyšší, ale
boj o půdu hoří i zde, v podhůří.
Pozemky, které podnik obhospodařuje, se totiž rozkládají v nadmořských výškách mezi 340
a 670 metry, a tak zčásti spadají
do podhorské oblasti.

Kompletní rostlinná
Rostlinná produkce je ve zdejším družstvu zaměřena na klasické plodiny. Převažují obilniny, na výměře 500 ha se pěstuje
ozimá pšenice, na 170 ha ozimý
ječmen, na 80 ha žito a na stejné ploše tritikale. Zhruba na 30
až 40 hektarech najdeme černý
oves, který se zde využívá pře-

devším jako součást starteru
pro telata. Jak říká předseda
podniku, je pro ně energeticky výhodnější a chutnější než
klasický oves. Na stovce hektarů je cukrovka, na 320 řepka
a kukuřici pěstované na siláž
náleží 180 hektarů. Nesmíme
zapomenout ani na další krmné
plodiny – vojtěšku a jeteloviny,
které shodně zaujímají mezi 60
a 70 hektary plochy. Z porostu
jetele se přitom první seč sklízí
na senáž a druhá seč se využívá
k produkci jetelového semene.
Na výnosy v letošní sezóně si
Josef Hrnčíř nestěžuje: „Díky
našim podmínkám jsme, na
rozdíl například od jižní Moravy, netrpěli nedostatkem vláhy. Můžeme se tak pochlubit
výnosy u obilnin okolo sedmi
tun na hektar, řepka se urodila
v množství 3,2 t na ha,“ konstatuje představitel podniku. Snahou družstva je podle jeho slov
maximální množství produkce

uskladnit a prodat nejdříve po
Novém roce (obvykle 80 %),
zbylou část – zhruba dvacet
procent – odbytují ihned po
sklizni. V této souvislosti zmínil
Hrnčíř zamýšlenou investici
do nové posklizňové linky včetně sušičky a výkonné čističky.
„V současnosti využíváme pouze předčističku z 90. let,“ konstatoval. „V první řadě ovšem
budeme řešit problém s nedostatkem místa pro skladování
konzervované píce ve středisku
Tetín,“ dodal Hrnčíř. Z hlediska
zajištění polních prací technikou
je předseda představenstva spokojen. Družstvo totiž vlastní vý-

 ZD Miletín hospodaří na Jičínsku na 2150 ha zemědělské
půdy.
 Ve zdejších stájích aktuálně najdeme 1500 kusů skotu,
z toho 550 krav.
 Denně dodávají přes odbytové družstvo Viamilk CZ do
mlékárny Müller okolo 8500 litrů mléka za aktuální cenu
7,34 Kč (srpen 2012).
 Kromě mléka produkují také hovězí maso, býky vykrmují
do průměrné hmotnosti 700 kilogramů a prodávají je do
provozu ve Vrchlabí.

Zaměřeno na skot

Foto Jana Velechovská

Josef Hrnčíř a Ladislav Dufek (zleva) ve stáji na farmě Tetín
Foto Jana Velechovská

Živočišná výroba se v Miletíně
soustřeďuje na chov skotu, a to
především dojeného. „Máme
také malé stádečko masných
krav plemene aberdeen angus,
ale vyrábět mléko umíme líp,“
říká k tomu hlavní zootechnik
Ladislav Dufek. A ihned vypočítává: stádo českého strakatého
skotu představuje celkem 1500
kusů, z nichž je 550 dojnic s průměrnou roční užitkovostí na
úrovni 6500 kilogramů mléka se
solidním obsahem tuku (3,8 až
4,2 %) a bílkovin (3,35–3,4 %).
Skot se přitom chová ve třech
střediscích. V Rohoznici je zhruba stovka krav stále ustájena vazně v původní čtyřřadé stáji. Tyto
prostory se budou v příštím roce
rekonstruovat na volné ustájení.
Projektovou dokumentaci pro
tuto stavbu připravuje společnost
Farmtec, konkrétně Oblastní
ředitelství Litomyšl, stejně jako
dokumentaci pro výše zmíněné
senážní žlaby v Tetíně. „V této
stáji máme naplánováno použití
silnějších zábran tak, aby se v budoucnu dala využít pro chov různých kategorií skotu,“ upřesnil
Josef Hrnčíř.

Nová stáj v Tetíně

Celkem chová ZD Miletín 550 dojnic
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Čekárna je vybavena automatickým přiháněčem, který ušetří
kromě času také pracovní sílu
Foto Jana Velechovská

 Klíčové informace

konnou mechanizaci a nemusí
tak využívat podniky služeb.

Novostavba z roku 2007 pojme 365 krav

které jsou ustájeny ve stlané novostavbě z roku 2007. Stavba této
stáje, na níž se podílela společnost Farmtec jako dodavatel projektové dokumentace i technologie začala v říjnu 2006 a první
kusy se do ní nastěhovaly v září
2007. Stáj je 32 metrů široká a 87
m dlouhá a disponuje hřebenovou výškou deset metrů. Střešní
krytina je částečně prosvětlená,
ve stáji je tak dostatek světla
i vzduchu, tedy „živin“, které krávy v laktaci nezbytně potřebují.
Ke stavbě samozřejmě přísluší
také rybinová dojírna s kapacitou 2 x 12 míst spolu se zaroštovanou vyspádovanou čekárnou,

Jméno jedné z Krokových
dcer nese nedaleká obec, v níž
je situováno další středisko pro
chov skotu. Ve zdejším areálu najdeme druhou část stáda dojnic,

ve které pracovníkům pomáhá
automatický přiháněč. Součástí
stáje je i mléčnice, jež je osazená
dvěma tanky s celkovým objemem deset tisíc litrů.
K tomu přísluší také zázemí
pro zaměstnance, jímka na odpadní vody a hnojná koncovka.
Samostatnou kapitolou je potom
počítačový systém Farmsoft
(včetně aktivometrů), který má
celé stádo pod kontrolou. Celkové náklady na tuto stavbu byly
33,5 milionu korun a částečně
byly hrazeny z evropských dotací. Podle slov předsedy představenstva však tato investice za to
určitě stála: „Markantně se nám
v podniku zvýšila produktivita
práce a došlo i k ušetření části
pracovních sil,“ vyzdvihuje Hrnčíř přínosy nové stáje.
V další stáji v blízkosti novostavby, která byla pod vedením
společnosti Famtec rekonstruována v roce 2008, jsou ustájeny
suchostojné krávy spolu s plemenicemi v okoloporodním období,
tento prostor disponuje kapacitou 121 míst.
Na farmě v Tetíně najdeme
také nejmladší kategorii skotu
– telata do dvou měsíců věku,
která jsou ustájena v boudách
pod přístřeškem, což vyhovuje
jim i ošetřovatelům.
V dalším středisku v obci Borek
je v rekonstruované stavbě ustájeno 220 telat do jednoho roku.

Výborná reprodukce
Miletínští se mohou pochlubit
výbornými ukazateli plodnosti,

Jednotlivá dojicí stání jsou osazena ramenem pomáhajícím při
nasazování dojicího stroje
Foto Jana Velechovská

Individuální boudy pro telata jsou umístěny pod střechou, budova
má variabilní zástěnu využitelnou v případě nepříznivého počasí
Foto Jana Velechovská

k jejichž dosažení jim podle slov
Josefa Hrnčíře pomáhá také
systém vyhledávání říjí pomocí
aktivometrů. „Značný posun
jsme zaznamenali u servis periody, která ze 125 dnů poklesla
v minulém období na 99. Po
první inseminaci je zabřezá-

vání v našem chovu na úrovni
50 procent, u jalovic pak 68 %,“
pochlubil se Dufek a dodal, že
díky těmto parametrům a dobré natalitě si mohli v letošním
roce dovolit prodat do zahraničí
25 vysokobřezích jalovic za slušnou cenu.


