Mezinárodní
odborný
magazín skupiny SCHAUMANN
Nejnovější zprávy
SCHAUMANN-skupiny

č.09 2016

AKTUÁLNĚ
HLAVNÍ TÉMA
AKTIMAG v odchovu
plemenných býků

Vysoká nadmořská výška nemusí být nevýhodou
ZD Skály, družstvo Benešov, které má průměrnou nadmořskou výšku svých pozemků
690 m, má celkem 1460 ha zemědělské půdy z toho 950 ha TTP. Živočišnou výrobu
tvoří masný skot – 350 krav bez tržní produkce mléka, 120 jalovic a celoroční obrat
v odchovně plemenných býků 200 – 250 ks. Stádo BTPM je z části plemenné stádo
plemene charolais, z části plemene limousine a dále je to užitkové stádo s podílem
plemen charolais a masného simentála. Celkový počet zaměstnanců je 28.
Na orné půdě se pěstuje pšenice, tritikale,
sladovnický ječmen, řepka, žito jako předplodina pro řepku, hrách s ovsem v rámci greeningu jde do siláží ve formě GPS.
Již 3 roky je v provozu BPS o výkonu 549 kW
s jednou kogenerační jednotkou Jenbacher.
Hlavní surovinou pro výrobu bioplynu je
travní a kukuřičná siláž a kravský hnůj. Silážní
kukuřici nepěstují, kupují ji od sousedů z nižších poloh. Jsou sice 10 – 15 km vzdálení, ale
v nadmořské výšce je to rozdíl 350 m.
V současné době je podána žádost na dotace pro vybudování teplovodu v délce 2,7 km
do Benešova, kde by byla napojena škola a dvě
místní firmy na dodávky tepla. Stavební povolení je již vydáno, čeká se na schválení dotace.
Využití tepla z BPS nahrává i zájem dvou podnikatelů o sušení dřeva v létě.
Výroba travních siláží je oddělena pro BPS
a hovězí stádo. Rozdíl je v sušině i délce ře-

Předseda Ing. Václav Pliska vlevo, uprostřed zootechnik Miloslav Přikryl,
vpravo odborný poradce firmy SCHAUMANN ČR Ing. Jiří Cikryt

zanky a jsou uskladněny v různých silech.
V neposlední řadě je rozdíl i v použitých konzervantech. Pro bioplynové siláže je použit
SILASIL ENERGY G a siláže pro masné stádo
jsou konzervovány pomocí BONSILAGE Forte
a BONSILAGE Plus.
Podnik by byl schopen si kukuřici na siláž vypěstovat, ale proti hrají dva argumenty – nižší
výnosy v porovnání s produkčními oblastmi
a škody působené černou zvěří, které dosahovaly 30 %. Předseda družstva Ing. Václav Pliska
dodává: „To co my jsme dělali na 100 ha, vypěstují v produkčních oblastech na 40 ha a to je
neporovnatelné a z toho vychází zcela jasně
ekonomika výroby“.
Odchovna plemenných býků vznikla adaptací původních stájí mléčného stáda v roce
2009. Odchovnu provozuje Jihočeský chovatel. Kapacita je 230 ks býků. Zde se odchovají
a po ukončení testu následují výběry. Vybrané býky si v následné aukci kupují přímo
konkrétní chovatelé pro svá stáda. Jelikož se
jednotlivé testy během roku překrývají, tak
se ne vždy stihne v roce plný počet turnusů.
V letošním roce bylo v prvém turnusu 50
býků a v druhém byla již kapacita odchovny
zcela naplněna dalšími 170 kusy, proto nebylo
možné souběžně začít třetí turnus.
Celý test trvá 6 měsíců, 1 měsíc je přípravné
období, 4 měsíce je samotný test, poslední
měsíc se býci učí chodit při předvádění a potom probíhá aukce.
Příprava na aukce je nejpracnější období
z celého odchovu, býci se musí naučit chodit do arény, musí se umývat, ostřihat, ošetřit
paznehty. V tomto období posiluje standardní
stav tří pracovníků na odchovně dalších pět,
což jsou pracovníci od masného stáda a také
kolegové z rostlinné výroby. Tedy při přípravě
na aukci to bývá 8 lidí.
„Během testu je taková normální práce, hlí-

dat přírůstky, zdravotní stav“, říká zootechnik
Miloslav Přikryl. Vážení probíhá 1x za 14 dnů.
Oficiální vážení spojené s měřením je 1x měsíčně, kdy přijíždí inspektor svazu, a druhé vážení si dělají benešovští sami, aby byli schopni
rychleji reagovat na aktuální situaci. Pokud
je potřeba upravit krmné dávky, tak Ing. Jiří
Cikryt – odborný poradce SCHAUMANN ČR, reaguje na požadavky a podle krmiv a možností,
které má podnik, krmné dávky upravuje tak,
aby byl dosažen odpovídající přírůstek.
S býky se sice pracuje poměrně často, jsou
zvyklí na přítomnost lidí, ale když přijde období aukce, tak to bývá náročné. Býci bývají
neklidní a manipulace se zvířetem 700 – 800 kg
těžkým není úplně jednoduchá. Proto byla
v letošním roce do prvého turnusu zařazena
novinka: organicky vázaný hořčík AKTIMAG,
který byl míchán do krmné směsi.
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Podle vyhodnocení turnusu bylo dosaženo
vyšších přírůstků, což jasně potvrzují konkrétní
čísla. Miloslav Přikryl dodává: „V tomto turnusu
bylo skutečně znát, že býci jsou výrazně klidnější, dalo se s nimi lépe manipulovat, nebylo tolik paniky a předvádění bylo naprosto
v pohodě“. V posledním turnusu bylo také
dosaženo rekordní částky za prodaného býka
plemene masný simentál 191 000 Kč. Aukce
probíhá na odchovně, ale kdo se nemůže dostavit, může sledovat celý průběh předvádění
pomocí online kamery na http://www.skot-online.cz/, dražit je možné i po telefonu.
Podnik ZD Skály, družstvo Benešov nalezl
pro své podmínky správné rozložení svých
aktivit: chov krav bez tržní produkce mléka,
odchovnu plemenných býků, BPS a pěstování tržních plodin odpovídajících jejich
klimatickým podmínkám.

č.09 2016

AKTUÁLNĚ

