dojený skot

Agrodam Hořepník, s. r. o. již přes deset let zcela zaslouženě patří k předním chovatelům holštýnského
skotu v okrese Pelhřimov. Jsme proto rádi, že si jednatel společnosti Ing. Vladimír Kaňka a zootechnik Lukáš Daniel udělali čas a řekli nám něco o historii podniku a hlavně velkém kusu práce, který za jeho úspěchy v oblasti chovu skotu stojí.
Představení podniku
Společnost hospodaří na více než 870
hektarech zemědělské půdy, z toho
je 718 ha půdy orné a zbytek připadá na TTP. Rostlinná výroba je z velké části zaměřena na pokrytí potřeb
vysokoprodukčních dojnic, proto 250
ha připadá právě na pěstování krmných plodin. Dále pak pěstujeme
obilniny, řepku a v neposlední řadě
brambory. Jelikož je vysočina tradiční
bramborářskou oblastí, věnujeme se
produkci jak konzumních a množitelských brambor, tak brambor pro
výrobu škrobu. V živočišné výrobě se
pak zaměřujeme výhradně na chov
holštýnského skotu a prodej mléka
je tedy hlavním zdrojem příjmů. Momentálně máme na farmě v Hořepníku ustájeno téměř 420 kusů dojnic
a na farmách v Rovné a Bořeticích
pak máme 350 kusů mladého skotu.
Uzávěrky normovaných laktací jsou
téměř 10 300 kilogramů a průměrná denní dodávka mléka překračuje
11 000 kilogramů. Výjimkou nejsou
ani denní dodávky přes 11 500 kilogramů. Jsme velmi rádi, že se vzhle-
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zích jalovic, kterých prodáme ročně
přes 20 kusů. Poslední rok máme i odběratele na prvotelky, které ze stáda
vyřadíme kvůli tomu, že nesplní naše
požadavky na užitkovost a exteriér.
Za rok jsme jich prodali okolo dvaceti.

dem k očekávanému telení denní
dodávka mléka v nadcházejících
měsících rozhodně snižovat nebude. Mléko prodáváme přes Mlékařské a hospodářské družstvo JIH do
mlékárny Madeta. Stále dojíme na
autotandemové dojírně 2 x 5, která
však už nesplňuje zcela trendy dnešní
doby. Hlavně z hlediska výkonu, který
nám umožňuje dojení pouze dvakrát
denně. Kromě prodeje mléka má živočišná výroba příjmy z prodeje mladých býčků, které prodáváme ve věku
2 až 4 týdnů, a z prodeje vysokobře-

Něco z historie
Společnost vznikla dne 11. října 1993
zápisem do obchodního rejstříku, a to
transformací bývalého Zemědělského
družstva Hořepník. Dojné stádo bylo
výsledkem rotačního křížení ČESTR x
Ayrshire x Red a naše plány v té době

byly červenou barvu udržet. Proto
jsme několik let pouštěli zejména redholštýnské býky. Novodobější historie
se začala v létě roku 2001, kdy jsme
se rozhodli naplno začít s převodným
křížením na černého holštýna.

Černý holštýn
Začátek převodného křížení je spojen se
začátkem naší dlouhodobé spolupráce
se společností ABS. Začali jsme používat
jejich připařovací program GMS a připouštět téměř výhradně býky z jejich
katalogu. Na začátku jsme vybírali býky
spíše ze střední třídy a důraz jsme kladli
hlavně na navýšení produkce. S postupem času jsme pro inseminaci vybírali
i dražší a kvalitnější býky. V posledních
třech letech pak připouštíme pouze špičkové býky prověřené v USA a vždy podle
připařovacího doporučení GMS. Téměř
30 % inseminací pak připadá na genomické býky, které se snažíme vybírat
z absolutní špičky. V současné době využíváme k inseminaci také řadu prověřených býků, se kterými jsme začínali jako
s genomickými, např. Sholten, Sotto,
Trigger a Bookem.

„V roce 2004 proběhla přestavba dvou starých dvouřadých stájí v Bořeticích a Rovné na nová OMD,“
uvedl Lukáš Daniel, zootechnik společnosti Agrodam Hořepník, s. r. o.
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„V roce 2011 pak bylo naším hlavním záměrem postavit v Hořepníku
novou odchovnu mladého dobytka ve stáří 3 až 10 měsíců, čímž jsme
zmodernizovali a hlavně zefektivnili další část odvětví výroby mléka,“
dodal Ing. Vladimír Kaňka, jednatel Agrodamu

„V roce 2010 byl na spodní hale kravína zrealizován nový světlík
s odvětráváním,“ podotkl Ing. Vladimír Kaňka, jednatel společnosti

Rekonstrukce stájí
Od samého začátku nám bylo jasné,
že kvalitní výroba mléka se bez dalších investic do pohodlí krav a do
výroby kvalitních krmiv neobejde.
Právě proto jsme původní odchovnu
mladého dobytka (OMD) v Hořepníku
přestavěli na novou produkční halu

silážní jámy, kde jsme na jedné polovině zrekonstruovali její dno včetně
nové kanalizace a dále byl na spodní
hale kravína zrealizován nový světlík s odvětráváním. V roce 2011 pak
bylo naším hlavním záměrem postavit
v Hořepníku novou odchovnu mladého dobytka ve stáří 3 až 10 měsíců,

a v srpnu 1998 do ní mohli naskladnit
první krávy. O necelé dva roky později
jsme zrekonstruovali bývalou výkrmnu býků a udělali z ní novou produkční stáj. V roce 2004 pak proběhla přestavba dvou starých dvouřadých stájí
v Bořeticích a Rovné na nová OMD.
Další investicí byla v roce 2010 úprava

čímž jsme zmodernizovali a hlavně
zefektivnili další část odvětví výroby
mléka. V souvislosti s touto investicí jsme museli také posílit přívod vody
ze studní v k. ú. Arneštovice. V neposlední řadě jsme v roce 2012 dokončili
ustájení nejmenších telat, a to včetně
zasíťování boků a nových boxů. Také

6WiMHSOQpGORXKRYČNêFKNUDY

které je radost dojit.
ABS cz s.r.o. tel.: 323 655 000
www.abscz.cz
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„Momentálně máme rozestavěnou přístavbu horní produkční haly, kde dojde ke zvětšení stávající kapacity a hlavně k výraznému zlepšení welfare zvířat. Hala bude dokončena a naskladněna v roce 2015,” říká
Ing. Vladimír Kaňka

jsme zakoupili dávkovač mléka zhruba na 120 litrů s ohřevem a samostatným pojezdem, tzv. milk taxi, který
podstatně ulehčil práci ošetřovatelů
u nejmenších telat.
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Plány do budoucna

krav a krav před otelením. Přesto
neusínáme na vavřínech a jsme si
vědomi, že naše porodna je místem,
které zapříčiňuje přeci jen vyšší procento mrtvě narozených telat. A prá-

Na jaře 2014 se nám podařilo úspěšně zavést velmi efektivní systém důsledné prevence ketóz, založený na
intenzivní přípravě suchostojných
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vě proto se v roce 2015 chystáme
na výstavbu úplně nové porodny.
Momentálně máme rozestavěnu
přístavbu horní produkční haly, kde
dojde ke zvětšení stávající kapacity
a hlavně k výraznému zlepšení welfare zvířat. Hala bude dokončena
a naskladněna letos. Oba projekty,
nová porodna i přístavba produkční
stáje, se uskuteční bez dotačních titulů, tedy čistě z našich zdrojů. Náš
další úkol na letošní rok je bezesporu
zlepšení zdravotního stavu paznehtů, se kterým nejsme plně spokojeni. Na rok 2016 již máme naplánovánu výstavbu nové dojírny, kdy
stávající 2 x 5 autotandem nahradí
2 x 14 side-by-side, která bude umístěna ve zcela nově postavené budově. Do budoucna budeme muset
také uvažovat o investici do výstavby
velkokapacitního hnojiště s vlastní
jímkou nebo s vlastním zastřešením.
Ing. Vladimír Kaňka, jednatel
společnosti Agrodam
Hořepník, s. r. o.
ABS cz s. r. o.
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