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Nejlepší mléčné farmy
Vyhlášení pořadí vítězů letošní soutěže o mléčnou farmu roku proběhlo 28. dubna v sále kulturního
domu ve Větrném Jeníkově. Přihlásilo se do ní sedmnáct farem s chovem plemene české strakaté
a dvacet čtyři farem s holštýnskými dojnicemi. Vyhlášení předcházely příspěvky přednesené
odborníky zejména z oblasti zdraví mléčné žlázy.
Alena Ježková
Úvodního slova se ujali Ing. Petr Hůrka (Zoetis Česká republika, s. r. o.) a Ing. Jiří Burdych
(VVS Verměřovice). O situaci
chovatelů dojnic v podmínkách
volného trhu Evropské unie
i o státních podporách v tomto
sektoru hovořil Ing. Jindřich
Šnejdrla, náměstek ministra zemědělství.
Současný stav i perspektivy
šlechtění dojeného skotu proti
výskytu mastitid byly tématem
přednášky Ing. Ludmily Zavadilové, Ph.D., (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Uhříněves).

 Do soutěže Mléčná farma roku 2015 se přihlásilo 17 farem

s chovem plemene české strakaté a 24 farem s holštýnskými
dojnicemi.
 První tři místa mezi farmami s chovem dojnic českého
strakatého plemene získaly farmy Mirošov (Příkosická
zemědělská a. s.), Řenče (Lukrena a. s. Dolní Lukavice)
a farma Radešínská Svratka (ProAgro Radešínská Svratka a. s.).
 Z chovatelů holštýnských dojnic se nejlépe umístily farmy
Tlumačov (ZOD Mrákov), Rodná (ZD Pojbuky) a Batelov
(DV Batelov).
stupce mléčných farem při vyhlašování jejich umístění v tomto ročníku. Všechny přihlášené mléčné farmy musely splnit

Nejlepším chovatelem českého strakatého skotu se letos stala
Foto Alena Ježková
mléčná farma v Mirošově

S méně známou problematikou zdravotního stavu mléčné
žlázy prvotelek v našich chovech posluchače seznámila
Ing. Růžena Seydlová, Ph.D.,
(Milcom a. s. Praha)

určitá kritéria, prvním z nich
bylo zapojení v kontrole užitkovosti a v ní pravidelná kontrola počtu somatických buněk
v mléce za loňský rok. Farmy
vybrané pro finále soutěže se

Vynikající práce tlumačovských chovatelů dojnic byla i letos
Foto Alena Ježková
oceněna „zlatou medailí“

Hlavní přednášku dne si připravil prof. dr. med. vet. Volker
Krömker z Hochschule Hannover, University of Aplied
Science. Jeho přednáška se
věnovala strategii boje proti
mastitidám dojnic. Rozčlenil ji
na části věnované zdraví mléčné žlázy, monitoringu zdraví
mléčné žlázy, diagnostice, analýze rizik a pracovním standardům, období stání na sucho
a terapii.

Podmínky
a přihlášené farmy
Vyhlašovatel soutěže za přítomnosti jejích partnerů na
závěr dne pozval postupně zá-
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dále hodnotily podle podílu
zdravých zvířat ve stádě, průměrné produkce tuku a bílkoviny, hygieny dojení, zoohygieny a welfare jednotlivých kategorií skotu a celkového managementu farmy.
Do letošního ročníku se přihlásilo 17 farem s chovem plemene
české strakaté a 24 farem s holštýnskými dojnicemi. Průměrný
počet somatických buněk v mléce u farem s plemenem českým
strakatým byl 228 000 (rozmezí
165 000–354 000), v případě farem s holštýnským skotem to
bylo v průměru 250 000 s rozmezím 142 000–380 000 somatických buněk.

Jak to tedy dopadlo?
První tři místa mezi farmami
s chovem dojnic českého straka-

čích podporuje a investuje do
stájí a areálu farmy.
Na mléčné farmě v Radešínské Svratce chovají 465 českých
strakatých dojnic s průměrnou
užitkovostí asi 9489 kg. Vysočina
je chovem českého strakatého
skotu známá a Radešínská Svratka je považovaná za jeho „hlavní
město“.
Další dvě farmy zůstaly pod
stupínky vítězů, i když vítězstvím je už samotná účast ve finále soutěže. Na mléčné farmě
ve Rváčově chovají 360 krav
českého strakatého skotu s průměrnou užitkovostí 6765 l. V roce 2013 byl postaven nový kra-

strukce stáje. Stáj i ustájení pro
jalovice a telata se nacházejí
v rozsáhlém areálu bývalého zemědělského družstva.
Z chovatelů holštýnských dojnic se nejlépe umístily farmy
Tlumačov, která ve své kategorii
zvítězila již podruhé a vítězství
z minulého ročníku tak obhájila.
Druhá byla farma Rodná, která
si také ve velké konkurenci
oproti minulému ročníku, kdy

Na stříbrné příčce se usadili chovatelé z farmy Řenče

Z farmy v Radešínské Svratce si přijeli pro bronz

Foto Alena Ježková

tého plemene získaly farmy Mirošov, Řenče a farma Radešínská Svratka.
V Mirošově chovají 500 krav
českého strakatého plemene
s užitkovostí 7705 litrů. V loň-

Foto Alena Ježková

vín a do něj byly převedeny krávy ze stáje s vazným ustájením.
Ve Rváčově jsme viděli jediný
robotický systém přihrnování
krmiva (Lely Juno). Na mléčné
farmě v Raděticích mají ve stla-

obsadila čtvrté místo, polepšila.
Na bronzové příčce skončila farma Batelov, jež byla v soutěži letos poprvé.
Na farmě v Tlumačově chovají
235 dojnic holštýnského skotu

Mléčná farma Rodná byla letos těsně druhá

né stáji 116 českých strakatých
krav s užitkovostí 7421 l mléka.
Investovali do dojírny i rekon-

s průměrnou užitkovostí 9771 l
mléka za laktaci. Že je zootechnická práce na farmě na vysoké

Výsledky soutěže Mléčná farma roku 2015 a počet celkově získaných
bodů
Farma
Český strakatý skot
Mirošov
Řenče
Radešínská Svratka
Rváčov
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Holštýnský skot
Tlumačov
Rodná
Batelov
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Lhotka u Radnic

vostí 8989 l v nově rekonstruovaných stájích, do nichž byly přivezeny krávy asi z 10–15 chovů
celé České republiky. V Batelově jsme také letos viděli jedinou
kruhovou dojírnu.

Nadšení pro chov holštýnských dojnic dovedlo farmu v Batelově
Foto Alena Ježková
až na třetí místo

Foto Alena Ježková

ském roce proběhla rekonstrukce boxových loží v produkční stáji. S přihlášením do
soutěže trochu váhali, přihláška
dokonce chvíli byla v koši, ale
dobře, že si to hlavní zootechnik rozmyslel, protože to, že
farma funguje dobře, dokumentuje i první místo.
V Řenčích chovají 406 dojnic
českého strakatého plemene
s průměrnou užitkovostí asi
7968 kg mléka. Farma Řenče se
stále drží mezi třemi nejlepšími
ve své kategorii. Po třetím místě
v šestém ročníku zopakovala své
umístění z pátého, kdy byla stejně jako letos druhá. Vedení podniku svou mléčnou farmu v Řen-

úrovni, o tom svědčí získaná
„zlatá medaile“.
Na farmě v Rodné je v produkční stáji 180 holštýnských
dojnic s průměrnou užitkovostí
10 106 l mléka. Specialitou farmy
je přímo „do očí bijící“ dokonalý
pořádek nejen ve stájích, ale
v celém areálu.
Na farmě v Batelově v současnosti chovají asi 251 holštýnských krav s průměrnou užitko-
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Na čtvrtém a pátém místě se
umístily farmy v Malčíně a Lhotce u Radnic. Malčínští chovají 210
holštýnských dojnic s průměrnou užitkovostí 9848 litrů mléka.
V Malčíně stále něco vylepšují,
střechu produkční stáje i dojírny, stáj pro odchov jalovic, přístavek pro suchostojné krávy.
Ve Lhotce u Radnic mají 582 dojnic holštýnského plemene s průměrnou užitkovostí 13 937 kg mléka. Ve Lhotce jako na jediné farmě mezi letošními finalisty se
dojí třikrát denně.
Výsledky letošního ročníku
soutěže i s počtem celkově získaných bodů jsou uvedeny v ta
bulce.

