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Agropodnik Košetice, a. s.
Agropodnik Košetice, a. s., již řadu let patří mezi největší chovatele dojného skotu v okresu Pelhřimov. Navíc
se v mléčné užitkovosti dlouhodobě umisťuje na předních příčkách tohoto regionu. Jak už to bývá, dosáhnout
takového postavení se nepodařilo přes noc a stojí za ním roky pilné práce, investic a plánování.
Jsme rádi, že se nám podařilo sejít se
s ředitelem společnosti Ing. Zdeňkem
Duffkem a hlavním zootechnikem panem Ladislavem Čermákem a sepsat
s nimi zajímavé informace o historii společnosti a cestě, která vedla až k dnešním úspěchům.

Základní informace
V současné době naše společnost hospodaří na 2 850 ha zemědělské půdy, která
se svojí celou rozlohou nachází v bramborářské výrobní oblasti na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce od
410 do 602 metrů. Struktura plodin je
přizpůsobena klimatickým podmínkám
Vysočiny, kde značnou část tvoří výroba
objemných krmiv pro živočišnou výrobu
– kukuřice, jetele a luskoobilné směsky
s podsevem, dále pak obiloviny – pšenice, ozimý i jarní ječmen, dále brambory,

Ředitel společnosti Ing. Zdeněk
Duffek a hlavní zootechnik
Ladislav Čermák

řepka a mák. Na ornou půdu připadá
2 350 ha a zbytek tvoří TTP. Živočišná
výroba se zaměřuje především na chov
skotu holštýnského plemene, tedy výrobu mléka, která je doplněna o produkci
hovězího masa. V současné době máme
přes 950 kusů holštýnských krav s užitkovostí 10 614 kg mléka za poslední kontrolní rok. Do mlékárny tak denně dodáváme přes 27 000 kg mléka.

Stručná historie
V roce 1976 došlo ke sloučení tří JZD
Košetice, Chyšná a Buřenice, čímž
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le zůstalo ve dvou vazných stájích na
farmě v Chyšné.

bylo vytvořeno tehdejší JZD Košetice,
později přejmenované na Agrodružstvo Košetice. Podle těchto původních
družstev je i dnes společnost rozdělena do tří stejnojmenných středisek.
Novodobější historie dnešního Agropodniku Košetice se píše od roku
1994, kdy naplno začalo převodné křížení na holštýna z tehdejšího střídavého křížení C x N x H, vždy maximálně
do 50% podílu daného plemene. V té
době jsme všechny krávy měli ustájeny v deseti vazných stájích, nejčastěji
„96-kách“ a „174-kách“, na několika
různých místech, z nichž největší, pro
260 krav, byla v Košeticích.

Vše pro Holštýna
Rok 2005 byl rokem, kdy jsme se pustili do první velké brakace, nakupovali
jalovice a začali do provozu zavádět

četinami, a museli jsme je vyřadit. Dnes
už máme ověřeno, že stavy je nejlepší
doplňovat i navyšovat z vlastních zdrojů. Také jsme si uvědomovali, že řada
opakujících se zdravotních problémů
a potíží s reprodukcí nemusí být vždy
jenom problém daného zvířete, ale

Převodné křížení na H
Dva roky po začátku převodného křížení, tedy v roce 1996, začala naše bližší
spolupráce se společností ABS, kdy jsme
jako jedni z prvních v republice začali
používat jejich připařovací program
GMS a pro „holštýnizaci“ využívat býky
z jejich nabídky. Začínali jsme spíše
s průměrnými býky a důraz byl hlavně
na navýšení produkce. ABS u nás dokonce v roce 1996 uspořádala školení
nových hodnotitelů exteriéru krav právě pro jejich připařovací program. Netrvalo dlouho a v roce 2000 jsme dosáhli
75% podílu holštýna v celém stádě, tedy
bez pár kusů na 1 000 kravách. V té
době jsme stále měli všechny krávy ve
vazných stájích a vedení si začalo uvědomovat, že pro vysokoprodukční zvířata
to rozhodně není to pravé.

V Košeticích a v Chyšné byly vystavěny nové silážní žlaby, které
skýtají podmínky pro výrobu kvalitního krmení a hospodaření
s takto vyrobenou hmotou

První rekonstrukce

Do kravínů jsme nainstalovali ventilátory v kombinaci s mlžením
a díky tomu přes léto udržíme vyšší nádoje i lepší zabřezávání

Snaha zlepšit pohodlí krav a co nejlépe tak využít jejich genetický potenciál nás dovedla k rozhodnutí pustit se
v Košeticích do stavby nových stájí pro
672 kusů. Stáje byly dokončeny v roce
2002, takže jsme v květnu tohoto roku
svedli do Košetic 600 krav z několika
okolních kravínů. Bohužel, toto naskladnění nové stáje nás stálo přes 100
krav, které nezvládly přechod z vazného na volné ustájení, tedy každodenní
chození na dojírnu a museli jsme je ze
stáda vyřadit. Dalších 400 krav však stá-

opatření a změny pro zvýšení pohody
a zároveň výkonnosti krav na našich
farmách. Brakace byla zaměřena hlavně na kusy s opakujícími se zdravotními problémy a časté přebíhalky. Jelikož
jsme zároveň s tím chtěli udržet stavy,
rozhodli jsme se v několika vlnách nakoupit vysokobřezí jalovice. Dnes už
si můžeme popravdě říci, že takto nakoupené jalovice neprokázaly přínos,
jaký jsme čekali. Některé nezvládly
přechod do našich stájí, zejména kon-
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mohou být způsobeny i systémem,
který ne zcela našim kravám vyhovoval. Začali jsme proto zavádět pravidla,
která vedla k maximální pohodě i lepší
výkonnosti holštýnek. Podmínky chovu jsme zkrátka přizpůsobili tomu, že
je u nás holštýn a řada pravidel, která
jsme tehdy zaváděli, je platných i dnes.
Jako jeden z prvořadých cílů jsme stanovili produkci objemných krmiv v dostatečném množství a kvalitě. Dali jsme
prostě jednoznačný důraz a důležitost

5/2014

skot

11 000
Obnovení
připařovacího
programu GMS
a jeho přesné
dodržování

10 000

mléko kilogramy

na výrobu objemů. K zajištění tohoto
cíle byla a je stále dokupována vhodná
technika a dále byly vystavěny v Košeticích a v Chyšné nové silážní žlaby, které
skýtají podmínky pro výrobu kvalitního
krmení a hospodaření s takto vyrobenou hmotou.
Zavedli jsme program týdenní péče
o paznehty včetně koupání, strouhání
a ošetření problémových zvířat. Začali jsme se více soustředit na zdravotní
stav telat, například jsme boudy umístili
do haly, kde je dobrá ventilace, sucho
a minimální výkyvy teplot. Také jsme
zavedli vakcinační program. Od roku
2006 v reprodukci využíváme systém
presynch-ovsynch pro první a ovsynch
pro všechny další inseminace. Do kravínů jsme nainstalovali ventilátory v kombinaci s mlžením a díky tomu přes léto
udržíme vyšší nádoje i lepší zabřezávání.
V neposlední řadě jsme se také rozhodli
opravdu přesně dodržovat doporučení
připařovacího programu GMS a začali
kupovat kvalitnější býky, abychom co
nejrychleji zlepšovali genetiku.
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Agropodnik Košetice, a. s.– vývoj užitkovosti od roku 1996 do roku 2013

Chovatelské dny

Druhá rekonstrukce
Dalším velmi důležitým krokem bylo
rozhodnutí postavit dvě nové stáje
v Chyšné a zrušit tak úplně vazné chlévy.
Rekonstrukce proběhla ve dvou krocích
a z organizačních důvodů jsme museli
snížit stavy a 200 krav vyřadit. Bylo to
druhé období s velmi intenzivní brakací, takže naše celkové stavy na začátku
prosince 2008, kdy byla stavba obou
stájí v Chyšné dokončena, poklesly na
720 krav.

Nejstarší kráva Cilka po býkovi Mr. Moon je na 12. laktaci a má nadojeno přes 135 tisíc kilogramů mléka

Navyšování stavů
Po prudkém snížení stavů v roce 2008
bylo žádoucí rychle navýšit stavy, aby
se investice do nových stájí co nejdříve
začala vracet. Chtěli jsme dosáhnout počtu 950 krav čistě z vlastních zdrojů. Nebyl to cíl snadný, nicméně v květnu 2012
jsme si poprvé od roku 2008 v našich výkazech s radostí zakroužkovali 950 kusů
krav. Od té doby tento stav s minimálními výkyvy držíme. Dnes nám dokonce
přebývá i řada jalovic. Od podzimu 2013
do letošního února jsme prodali 68 vysokobřezích jalovic, protože už nebyl
prostor, kde je otelit.

100 tisícové krávy
Máme radost i z toho, že tři z našich
krav dosáhly celoživotní užitkovosti
přes 100 tisíc kilogramů mléka. Nejstarší
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Posledním zlepšením, které jsme v březnu uvedli do provozu, je zrekonstruovaná mléčnice s navýšenou kapacitou pro skladování i chlazení
mléka včetně rekuperace pro úsporu nákladů

dojila přes 118 tisíc kg mléka. Poslední
je Lidka po býkovi Jalapeno, která je na
9. laktaci a má nadojeno přes 104 tisíc
kilogramů mléka.

z nich Cilka po býkovi Mr. Moon je na
12. laktaci a má nadojeno přes 135 tisíc
kilogramů mléka. Druhá nejstarší, Běta
po býkovi Joke, je na 10. laktaci a na-

4

Tradice chovatelských dnů se v našem
podniku píše již od roku 1988. Tehdy
jsme je pořádali každoročně a předváděli jsme pouze zvířata z našeho chovu. S ﬁrmou ABS jsme na tuto tradici
navázali v roce 2008, kdy jsme uspořádali první společný chovatelský den. Na
předvadišti se v tomto roce vystřídalo
14 zvířat. Naproti tomu během třetího
ročníku v roce 2012 již byla účast podstatně vyšší a předvedlo se 48 krav a jalovic z 15 podniků. V letošním roce je na
pořadu již čtvrtý ročník, takže se těšíme
na hojnou účast chovatelů i vystavovaných zvířat.

Plány do budoucna
Jsme naprosto přesvědčeni, že chov dojných krav do zemědělského podniku na
Vysočině patří a chceme se mu i nadále
věnovat a zlepšovat ho. Posledním zlepšením, které jsme v březnu uvedli do
provozu, je zrekonstruovaná mléčnice
s navýšenou kapacitou pro skladování
i chlazení mléka včetně rekuperace tepla pro úsporu nákladů na energii. Víme,
že je třeba zaměřit se na odchov jalovic,
s čímž je neodkladně spojena i rekonstrukce OMD. Naše ideální představa je
mít 1 000 krav včetně velmi kvalitního
zázemí na uzavřený obrat stáda. Tedy
od nejmenších telat, přes odchovny, porodny, produkční stáje až po výkrmnu
býků. Tomuto cíli jsou také podřízeny
naše krátkodobé i dlouhodobé plány.
ABS cz s. r. o.
Foto archiv firmy
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Agropodnik Košetice a.s. a ABS cz s.r.o.
si Vás dovolují pozvat na
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které je radost dojit.
ABS cz s.r.o. tel.: 323 655 000
www.abscz.cz
www.agroweb.cz
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