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inzerce

Shodli jsme se na tom s  Ing. 
Michalem Karmazínem z  tře-
boňské společnosti AGRICO. 
I když se zdráhá být jakýmsi vizi-
onářem z  Třeboně, již třicet let 
sleduje světové trendy, je téměř 
v každodenním styku s českými 
chovateli a jeho názory mají me-
zi zemědělci velkou váhu.

Pomineme-li nestále propíraný 
covid, kde vidíte největší rizika 
chovatelů hospodářských zvířat?

Určitě hrozí zavlečení africké-
ho moru prasat do našich chovů. 
Ohniska nákazy jsou za dveřmi, 
první na ráně jsou chovatelé ve 
Šluknovském a  Frýdlantském 
výběžku, ale nejen oni. Mor pra-
sat bude podle mého názoru per-
manentní hrozbou, a  proto by 
měli naši chovatelé stále dodržo-
vat všechna bezpečnostní opat-
ření a klást na ně veliký důraz. Na 
polské straně hranic se před ča-
sem zase likvidovala ohniska 
ptačí chřipky, takže velké riziko 
představuje i toto onemocnění.

Na jedné straně představuje af-
rický mor prasat velkou hrozbu, 
na té druhé ale našim i  evrop-
ským chovatelům v nedávné době 
výrazně „pomohl“.

Je pravdou, že v poslední době 
zdecimoval především chovy 
prasat v jihovýchodní Asii na če-
le s Čínou, což nám chvíli nahrá-
valo, neboť se do uvedených ob-
lastí zvýšil dovoz vepřového. 
Z  Evropy šlo do Číny obrovské 
množství této komodity, což po-
mohlo našim chovatelům s jejím 
odbytem i  cenou. Do toho ale 
přišla druhá vlna pandemie covi-
du, který „napadl“ veliké němec-
ké zpracovatelské subjekty. Na 
to Čína dovozy vepřového z Ně-
mecka a potažmo i z celé Evropy 
zastavila. A  najednou se začali 
objevovat takoví exportéři vep-
řového, kteří sami byli doposud 
výraznými dovozci, jako napří-
klad Mexiko či Brazílie, které 
dnes vykazují obrovský nárůst 
produkce! Právě tyto státy na-
hradily v  Číně a  jihovýchodní 
Asii evropské země. 

Navíc Čína tvrdí, že se z nákazy 
africkým morem prasat dostává 
a dovozy výrazně omezí. 

Čína dělá vše proto, aby se bě-
hem čtyř let vrátila k původnímu 
stavu. Ročně se v  této zemi vy-
produkovalo 55 milionů tun 
vepřového, s  výskytem moru 
prasata klesl tento objem na 27 
milionů tun. Přitom z  celkové 
světové produkce vepřového 
masa se každý rok 11 procent do 
Číny dováží. Z toho z Německa 
asi 500 tisíc tun, na jaře 2020 se 
tento objem zvýšil na 750 tisíc 
tun. Podívejme se ale, co se dnes 
v Číně děje. Tak například cena 
selete se vyšplhala ze 75 eur na 
začátku roku 2020 na neuvěři-
telných 300 eur za kus. A cent-
rální orgány ČLR se do toho 
„obuly“. V  Číně začíná masivní 
výstavba velkoprovozů s  využi-

tím modernizace, profesionali-
zace a  industrializace. Počítá se 
s  restrukturalizací celého řetěz-
ce – výstavbou velkokapacitních 
jatek s  roční porážkou až pět 
milionů kusů za rok. K  dalším 
krokům patří reorganizace ob-
chodu se zvířaty, import geneti-

ky i managementu a výrazná fi-
nanční podpora chovatelů: na-
příklad odškodnění za utracená 
prasata, podpora úroků a půjček 
na obnovu a  investice, podpora 
výstavby a  rozšíření chovu pra-
sat i  v  méně osídlených oblas-
tech a  řada dalších finančních 
podpor. 

Což není pro Evropu, kde je 
přetlak vepřového, dobrá zpráva. 
Tedy i pro naše chovatele prasat.

Pro ty dvojnásob. Nejenže naše 
produkce vepřového zůstane do-
ma, ale evropské země, které 
mají převis nabídky, se jí budou 
chtít zbavit. No a kde asi? Přede-
vším v zemích, které nejsou so-
běstačné. Což je i  případ České 
republiky. 

Navíc se budou muset vyrovnat 
se záměry budoucí zemědělské 
politiky EU. 

Návrh Strategického plánu 
podpory Společné zemědělské 
politiky na období 2021 až 2027 
pro Českou republiku má 378 
stran. Nemusíte ho podrobně 
studovat, ale když se podíváme 
na cíle, získáme smíšené pocity. 
Již samotné názvy statí s cíli na 
něco ukazují: Zmírňování změ-

ny klimatu, adaptace na tyto 
změny a  udržitelnou energii. 
Podpora udržitelného rozvoje 
a  účinného řízení přírodních 
zdrojů, jako je voda, půda 
a  ovzduší. Ochrana biologické 
diverzity, posilování ekosysté-
mových služeb a zachování pří-
rodních stanovišť a krajiny. Zís-
kávání mladých zemědělců 
a  usnadnění rozvoje podnikání 
na venkově. Podpora zaměstna-
nosti, růstu, sociálního začleně-
ní a místního rozvoje ve venkov-
ských oblastech včetně biohos-
podářství a udržitelného lesnic-
tví. To je jen pár hesel, které se 
mají přenést do praxe. 

Vy byste s nimi nesouhlasil?
Ale ano, i když některé se vzá-

jemně vylučují. Třeba podpora 
zaměstnanosti. Vysoká produk-
tivita práce ve velkochovech při-
náší lacinou produkci, ale zase 
není třeba tolik lidí, bude-li ještě 
někdo vůbec chtít se o  zvířata 
starat. Dále je zde tlak na vznik 
malých farem, především s ozna-
čením bio, eko. Podle mě napří-
klad mladí lidé, kteří chtějí změ-
nit myšlení a životní styl dalších, 
se tímto směrem vydají. A  řada 
už jich tady je. V malé míře vyrá-
bějí regionální potraviny a  je to 
dobře. Je to ale takový butik, ni-
koliv hypermarket a někdo bude 
muset toto zboží z  butiku chtít 
a  také si za něj připlatit. Jako 
v  každém jiném butiku půjde 
o extra produkci spojenou s ex-
tra cenami. Uvedené cíle jsou 
ušlechtilé, nebude to ale podle 
mě nikdy jediná cesta pro všech-
ny zemědělce. 

Tyto ušlechtilé cíle, jak říkáte, 
by měly pozitivně ovlivnit nejen 
zdraví obyvatel Evropy ale celé 
planety.

Samozřejmě to tak můžeme 
chápat. Za zkratkami bio a  eko 
možná stojí i naprosto legitimní 
otázka: proč dotovat intenzifika-
ci výroby, když se třetina potravi-
nové produkce v Evropě vyhazu-
je? Pokud na produkci půjdeme 
ekologicky, nemůže být v tomto 
režimu výroba tak masivní. Tak-
že se přirozeně zredukuje, což 
dává smysl. Ale jak říkám, někdo 
to bude muset zaplatit. Najdou 
se takoví spotřebitelé, a  hlavně, 
bude jich dost? 

S tím velice úzce souvisí požada-
vek na snížení uhlíkové stopy.

V  souvislosti se snižováním 
uhlíkové stopy a  jejího dopadu 
na životní prostředí by se měly 
především zkracovat dopravní 
vzdálenosti při distribuci potra-
vin. Pokud si pojedu na farmu 
pro mléko na kole, nebo ještě lé-
pe půjdu pěšky, plním záměry 
unie a  snižuji uhlíkovou stopu. 
Ale když budu chtít ochutnat sýr 
z  jižní Francie nebo jinou po-
choutku, třeba z  Bruselu, uhlí-
ková stopa bude ohromná. Po-
kud by se měly snižovat uhlíkové 
stopy i  v  supermarketech, ne-
mohly by se do nich základní 
potraviny zavážet ze vzdálených 

destinací tisíce kilometrů. Na-
příklad vepřové ze Španělska 
k  nám putuje 2500 kilometrů, 
a  to ještě za nižší ceny, než ho 
dokážou vyprodukovat naši cho-
vatelé. Typický příklad zdefor-
movaných dotací. Kladu si tedy 
otázku: kdo bude mít ekonomic-
kou a politickou sílu tato bohuli-
bá opatření prosadit? Nikoho 
zatím nevidím.

Parketou společnosti AGRICO 
je chov prasat. Na co se mohou 
naši zemědělci „těšit“ v tomto od-
větví?

Stačí se podívat za naše hrani-
ce. V loňském červenci schválila 
Spolková rada Německa Naří-

zení k  ochraně hospodářských 
zvířat. Z  něj například vyplývá, 
že na každou prasnici po odsta-
vu musí připadat pět metrů čtve-
rečních, po připuštění stačí něco 
málo přes dva metry. Každý cho-
vatel musí do tří let předložit 
koncept přestavby a do pěti let si 
ho nechat schválit. Individuální 
klece budou do osmi let zakázá-

ny. Pokud jde o  porodny, veli-
kost porodního kotce musí být 
minimálně 6,5 metru čtvereční, 
pouze pět dnů po porodu se 
může matka fixovat a selata mu-
sejí mít k dispozici oddělený pro-
stor pro ležení. Přestavba stájí 
musí být dokončena do 15 let. 
Ve výkrmu musejí mít prasata 
přístup k organickému materi-
álu pro své přirozené aktivity, 
jako jsou seno, sláma a  piliny. 
Při restriktivním krmení musí 
být poměr u koryta 1:1, u ad li-
bitního systému 4:1. A podobné 
omezení zaměřené na menší 
produkci potravin od šťastných 
a spokojených zvířat čekají i na-
še chovatele. 

U nás zatím podobné nařízení 
není.

Obdobný tlak, jako je na ně-
mecké zemědělce, bude časem 
také u nás. A když ne od politiků, 
kteří zatím k tomu nemají odva-
hu, tak ze strany obchodních ře-
tězců. 

(Pokračování na str. 25)

Budoucnost ve víru virů

Vladislav Fuka

Neustálou hrozbou bude mor prasat, proto by měli naši chovatelé 
stále dodržovat všechna bezpečnostní opatření a klást na ně 
veliký důraz. Pevné oplocení a dezinfekční rámy jsou základem
 Foto Vladislav Fuka

Ing. Michal Karmazín

České chovatele prasat nečeká v blízké budoucnosti žádná 
procházka růžovým sadem Foto Vladislav Fuka

Farmy s označením bio a eko mají v novém plánu EU zelenou
 Foto Vladislav Fuka

Omezení zaměřené na menší produkci potravin od šťastných 
a spokojených zvířat čekají i naše chovatele Foto Vladislav Fuka

Covid-19, SARS, MERS, africký mor prasat či ptačí chřipka jsou virová onemocnění, která v poslední 
době mění náš svět. A musíme se připravit na to, že přijdou další, možná i horší pandemie. Akorát se 
ještě neví kdy. Ale přijdou. Jako zběsilé míchají viry kartami i v zemědělsko-potravinářském oboru a jen 
tak asi nepřestanou. Navíc jsme na prahu nové zemědělské politiky EU do roku 2027, jejíž podpory 
a dotace kladou veliký důraz na zelené technologie, počínaje omezením pesticidů či zlepšením života 
hospodářských zvířat a konče snižováním uhlíkové stopy. Budoucnost nebude pro zemědělce žádná 
procházka růžovým sadem. 



(Dokončení ze str. 24)

V Německu bylo také navrženo 
souběžné prosazování tzv. Bour-
chertova plánu. O co jde?

Tento plán týkající se nejprve 
prasat a pak i  skotu a drůbeže, 

doporučuje přejít na „label“ 
produkty, nejdříve dobrovolně 
a po roce 2025 direktivně v celé 
Evropě. Do pěti let má přejít 
minimálně 50 % chovů prasat 
na stupeň I – více prostoru, pří-
tomnost hraček a podobně a od 

roku 2030 to bude povinností 
všech chovatelů. Což samozřej-
mě ovlivní i maloobchodní ceny. 
Navrhuje se dofinancování cho-
vatelům zvýšením zdanění jejich 
produkce, například o 40 centů 
na kilogram masa, dva centy na 
kilogram mléka, 15 centů na 
kilogram sýrů či másla. Takže 
to nebude pro spotřebitele za-
darmo. 

Nehrozí v  tomto případě opět 
výjimky pro některé státy unie, 
tak jako tomu bylo při zavádění 
obohacených klecí či voliérových 
chovů drůbeže? A tím i pokřivení 
trhu?

Když si Evropa něco přeje, mě-
la by dohlédnout na to, aby 
všechny státy unie takové poža-
davky plnily. Začalo to u slepic, 
teď u prasat a časem to postihne 
všechna hospodářská zvířata. 
Co je ale podstatné, mělo by to 

„postihnout“ všechny chovatele 
v unii, bez výjimky. Když všichni, 
tak všichni!

Větší plochy, volná ustájení, 
hračky, které pomohou uspokojo-
vat přirozené potřeby a pudy zví-
řat. Je na to společnost AGRICO 
připravena?

Trend k zeleným technolo-
giím, pohodě zvířat a menší 
produkci je zcela zřejmý a chtě 
nechtě se tomu musejí přizpů-
sobit i naši chovatelé. Ať už 
přijde nařízení z Bruselu, z čes-
kého parlamentu nebo vyvinou 
tlak obchodní řetězce. A my ja-
ko dodavatel špičkových tech-
nologií jsme připraveni, naši 
chovatelé nemusejí mít obavy. 
Vzpomeňme jen na dobu prosa-
zování dodnes hojně používa-
ného systému ustájení březích 
prasnic Compident, technolo-
gii, která již před téměř 30 lety 
odpovídala welfare zvířat. Dnes 
už máme k dispozici různé vari-
anty volných porodní boxů, 
které jsou již v některých cho-
vech nainstalovány a fungují 

spolehlivě, montujeme auto-
matická přistýlací zařízení, při-
pravujeme vhodnou verzi oku-
sovací hračky české provenien-
ce pro všechny kategorie pra-
sat. Stejně jako velkoplošné vý-
krmové haly. Pokud nedojde k 
nějaké apokalypse, nepřijde 
hladomor, či světová válka, ten-

to směr se bude zkrátka prosa-
zovat. 

Co byste našim chovatelům do-
poručil?

Měli by sledovat směry, trendy, 
přemýšlet o  nich a  nebrat je na 
lehkou váhu. Protože štěstí přeje 
připraveným. 
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Zlato v  soutěži Mléčná farma 
roku 2020 za české strakaté ple-
meno získali zástupci farmy 

Řenče akciové společnosti Lu-
krena se sídlem v Dolní Lukavici. 
V soutěži není farma Řenče žád-
ným nováčkem, pravidelně se 
hlásí a  umísťuje na předních 
příčkách. Výsledky, kterých far-
ma Řenče dosáhla, jsou na vy-
soké úrovni: Mezidobí 336 dní, 
průměrný počet somatických 
buněk (PSB) 140 tisíc, lineár-
ní skóre somatických buněk (0 
až 4) – 89 %, součet produkce tu-

ku a bílkovin na produkční den za 
laktaci – 2,30 kg, průměrný lak-
tační den ve stádě – 151,09, nádoj 
na dojenou krávu – 30,14 kg 
a průměrné pořadí laktace 2,36.  

Dobrá mléčná 
užitkovost a kvalita 

Lukrena, a. s., je tradiční země-
dělský podnik. Hospodaří na 
3300 ha zemědělské půdy. V Řen-
čích je ustájeno 500 dojnic české-
ho strakatého plemene, z toho se 
dojí asi 400 kusů, a to v rybinové 
dojírně Fulwood s 2 x 12 stáními.  
Mléko dodávají již šestým rokem 
do mlékárny Goldsteig v Chamu. 

Za kontrolní rok 2019 dosáhly 
dojnice ukazatele 8314 kg mléka 
za normovanou laktaci, při 3,93 % 
tuku a 3,67 % bílkovin.  Tučnost 
mléka byla v  únoru roku 2020 
dokonce 4,13 %. 

Jak to vidí předseda předsta-
venstva Ing. Pavel Netrval: „Cho-
váme zhruba 500 krav dojených 
a dalších 500 kusů skotu ve výkr-
mu nebo pastvením způsobem. 
Můžeme se dlouhodobě chlubit 
tím, že dosahujeme velmi dobré 
kvality mléka, ať již jde o tuk, ne-
bo bílkovinu, ale také pokud jde 
o počet somatických buněk. Pra-
cuje u  nás 60 zaměstnanců, ale 
sezónně přijímáme další brigád-
níky zejména do sadů. Určitou 
specialitou naší akciové společ-
nosti je 50 ha sadů, produkce 
moštu a  například i  pěstování 
borůvek.“ 

Výroba nezávadných 
krmiv je prioritou

„Hospodaříme na 2800 ha or-
né půdy a na 500 hektarech luk 
a  pastvin, pro obdělávání půdy 
používáme moderní techniku. 
Snažíme se o pravidelnou obno-
vu luk, kterou provádíme dosé-
váním nebo celkovými obnova-
mi, pravidelně vápníme a hnojí-
me trvalé travní porosty. Posled-
ní dobou ale trpíme srážkovým 
deficitem – úhrn srážek v  po-
sledních třech letech byl pouze 
350 mm, což je zhruba polovina 
oproti dlouhodobému normálu. 
Je to limit i  pro výrobu kvalitní 
píce, která u nás byla vždy zákla-
dem krmných dávek. Novinka 
z  loňského roku je instalace 
vlastní mísírny krmných směsí, 
včetně extrudéru. Veškerá pro-
dukce pro extruzi pak pochází 
z našich polí – pěstujeme hrách, 
sóju, tritikale a  další obilniny. 
S novou mísírnou jsme se moh-
li vrátit k využívání sóji ve výživě 
dojnic, kterou pěstujeme jako 
non-GMO a německá mlékárna 
tuto produkci vyžaduje. Jedno-
duše chceme mít suroviny pod 
kontrolou,“ uvedl Ing. Pavel 
Netrval. 

„Základním předpokladem 
pro naši současnou produkci 
mléka byla původní investice 
z roku 2007. Tehdy jsme se roz-
hodli uzavřít pět vazných stájí 
a na farmě Řenče vyrostla nová 
stáj, nová mléčnice dojírna, ale 
i nová porodna. Od začátku jsme 

se snažili věnovat úsilí do kvalit-
ního odchovu jalovic,“ popisuje 
ředitel Pavel Netrval.  

Denní rutina 
Zootechnička Štěpánka Holu-

bová na něho navazuje: „Ve stáji 
steleme separátem z  digestátu 

z bioplynové stanice, lože přistý-
láme řezanou slámou a vápníme. 
Dojíme dvakrát denně na dojírně 
2 x 12 s instalovaným oplachem 
podlahy při hromadném odcho-
du krav z dojírny.  Dbáme na do-
držování hygieny při dojení, sa-
mozřejmostí jsou jednorázové 
utěrky, důsledný predipping 
a  první odstřiky, osušení struků 
a po dojení dezinfekce. Na řadu 
činností máme vytvořené proto-
koly a jejich dodržování se snaží-
me hlídat.

Krmivo se v produkční stáji za-
kládá jednou denně, ale přihrnuje 
se osmkrát denně. U nás se mlé-
ko nevylévá, počet léčených krav 
obvykle není vyšší než dvě. V zi-
mě se mléčné složky pohybovaly 
kolem 4,1 % tuku a 3,6 % bílko-
vin, při 120 tisících somatických 
buněk. Telatům se věnujeme dů-
sledně, zejména v  mlezivovém 
období. Každé tele dostává pět 
dní mlezivo od své matky, máme 
speciální dojírnu pro krávy po 
porodu, pro dávkování mléčné 
krmné směsi telatům používáme 
MilkTaxi,“ vysvětlila zootechnič-
ka Štěpánka Holubová.  

Seno jako dominanta 
výživy jalovic

Telata – budoucí produkční 
krávy přecházejí od čtvrtého mě-
síce na výživu pouze senem, kte-
ré je doplněno proteinovými 
koncentráty vlastní výroby. Pod-
nik k tomu nedávno pořídil tech-
nologii dosušování klimatizova-
ným vzduchem, která se využívá 
třeba v  alpských oblastech Ra-
kouska. Seno se tak nedosušuje 
na louce, ale je shromažďováno 
v  zavadlém stavu a  dosušováno 
ve speciálním prostoru seníku. 
Způsob dosušování klimatizova-
ným vzduchem dovoluje zacho-
vání maxima proteinové hodno-
ty píce. A výsledky se podle zoo-
techniků i předsedy představen-
stva skutečně dostavují. „Pří-
růstky jsou dobré, zdravotní stav 
také, a  to nám dělá radost,“ 
zhodnotil předseda představen-
stva Ing. Pavel Netrval. 

Kde se získává kvalitní mléko
Pozoruhodný výsledek poskytl poslední ročník soutěže Mléčná farma roku. Zatímco v holštýnské kategorii vyhrála farma v Chrančovicích akciové 
společnosti Úněšovský statek z okresu Plzeň-sever, v české strakaté kategorii jsme za nejlepším podnikem mohli zajet jižním směrem od Plzně na farmu 
v Řenčích. Jednoduše, na Plzeňsku mají zřejmě nějaký zvláštní recept, jak produkovat kvalitní mléko.  

Lukáš Prýmas

Budoucnost ...

Akciová společnost Lukrena – stáj na farmě v Řenčích z roku 
2007 Foto Lukáš Prýmas 

Ustájení jalovic na farmě Řenče Foto Lukáš Prýmas

Extrudér, který je instalován v Dolní Lukavici, nabízí tepelnou 
úpravu ke zvýšení využitelnosti krmiv Foto Lukáš Prýmas

Především zootechnici Štěpánka Holubová a Josef Přibáň vybojovali 
letos pro Lukrenu vítězství za kvalitu mléka Foto Lukáš Prýmas

Zelené technologie kladou důraz na lepší život hospodářských 
zvířat. Nemalou úlohu bude přitom hrát sláma Foto Vladislav Fuka

V Německu už počítají s tím, že porodní kotce musejí být veliké 
minimálně 6,5 m2, pouze pět dnů po porodu se může matka 
fixovat a selata musejí mít k dispozici oddělený prostor pro ležení
 Foto Vladislav Fuka


