
Konec inseminační stanice na
Skaličce v roce 1996 nastal poraže-
ním geneticky nezajímavých býků.
Stáje zůstaly prázdné a nevyužité.
Začalo se proto přemýšlet, jak tyto
prostory opět využít a pokračovat
v plemenářském programu. Vše
začalo v únoru 1999, kdy se dovez-
la embrya z USA ze špičkových ro-
din a od našich chovatelů se ze stá-
jí prostých IBR nakoupily roční ja-
lovičky jako nastávající příjemky-
ně embryí. Cena těchto embryí by-

la vysoká. Úspěšnost zabřezávání
v roce 2000 byla 67 procent, o rok
později ze sedmdesáti vyšetřova-
ných březostí činila 63 procent.

První tele, jalovička jménem Ska-
lická Nora, se narodila v podvečer
28. září roku 2000 a odstartovala
další etapu rozvoje farmy. Postup-
ným telením nastával problém,
kam s otelenými příjemkyněmi.
Nejprve se prodávaly sousedním
chovatelům a poté přišlo rozhodnu-
tí provést rekonstrukci stájí a zbu-

dovat dojírnu. Koncem prázdnin
v roce 2000 se stěhovaly prvotelky
do volných stájí pro 2 x 30 kusů
s rybinovou dojírnou. V průběhu
roku 2001 začali odcházet první
býčci na inseminační stanici do
Grygova a jalovičky se připravova-
ly na své první výplachy.

Úspěchy jalovic
na výstavách

V roce 2002 firma Genoservis
předvedla jalovice na dvou pre-
stižních výstavách. V dubnu na
Techagru obsadila první místo ja-
lovice Lammer 120113 709 po ot-
ci Ricecrest Lantz-ET a matce
Shade-E-Lanes Summer-ET (o:
Bellwood). V říjnu získala na vý-
stavě Pragaagro třetí místo jalovi-
ce Marbie po otci Marshal-ET
a matce Benner Rudolph Becca . 

V roce 2003 na národní výstavě
Přerov ve dnech 16. až 18. května
první místa obsadily prvotelky,
a to Winda 116583 614 po otci
Winchester, druhé místo Sindy
(otec Addison). První místo obsa-
dila jalovice Winny (otec Dutch
Boy), která je dcerou vítězné krá-
vy. Také souboj o nejlépe utváře-
né vemeno vybojovala Sindy. 

Úspěchy pokračovaly v roce
2004. První, druhé a třetí místo zau-
jaly jalovice Morávka 020012 971,
Gabi 123806 971 a Marsha 020015
971. Na stejné výstavě v Přerově,
ale o rok později (2005), obsadily
tři nejlepší místa jalovice  Filoména
105387 971 po otci Finley, Horby
020040 971 po otci Best, Finny
103065 961 po otci Finley. Nejlep-
ší byla prvotelka Champini 020007
971, otec Champion, zároveň se

stala i vítězka o nejlepší vemeno
a miss výstavy Přerov. Druhé mís-
to obsadila prvotelka 016633 971
Chantal (Champion x Lantz). 

Úspěchy zvířat společnosti Ge-
noservis nejsou jen v oblasti exte-
riéru, protože průměrné hodnocení
stáda v roce 2005 je 84,23 a v ro-
ce 2006 je 84,5, ale i v užitkovosti
a produkci složek. 

Podnik s vysokou
užitkovostí 

Výsledky chovatelských soutěží
vyhlášených Svazem chovatelů
holštýnského skotu jasně ukazují
na kvalitu stáda od jednotlivých
zvířat i společnosti Genoservis.
V roce 2005 firma získala první
místo v soutěži o podnik s nejvyš-
ší produkcí bílkovin v kategorii
35-70 uzávěrek. Výsledky farmy

Skalička: 66 kusů, 11 495 kg mlé-
ka, 432 kg tuku a 387 kg bílkovin. 

Na páté místo se dostala prvotel-
ka 123306 971 s roční produkcí
12 879 kg mléka, 3,87 tuku, 3,56
bílkoviny. Poprvé byla překročena
hranice 20 000 kg mléka. Kráva
Sindy (otec Addison) vyproduko-
vala 20 377 kg mléka při složkách
4,19 tuku a 3,33 bílkoviny, 678 kg
bílkovin.

Totéž se opakovalo i v loňském
roce: získali jsme titul nejlepší pod-
nik s produkcí bílkovin. Výsledky
farmy Skalička byly 11 797 kg
mléka při složkách 3,84 tuku
a 3,36 bílkoviny. Nejlepší krávou
na první laktaci se stala dcera loň-
ské vítězky Treasy (otec Trent):
15 072 kg mléka (4,45 tuku
a 3,5 bílkoviny).

(Pokračování na str. 40)
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Econom CV (Addison x Carters-Corner Man Aby GP-82) byl nejpoužívanější býk v loňském roce Foto archiv firmy

Sindy VG-89 – plná sestra Economa (TPI 1814 MACE) a BO-Irish Altona (TPI 1814), Top 1 kráva v indexu
SIH-K v České republice R (index 176) Foto archiv firmy

Elitní holštýnky na farmě Skalička
Z nevelkého kopce shlíží na město Zábřeh v podhůří
Jeseníků stáje odchovny Skalička, které patří akciové
společnosti Genoservis. Farma vznikla z inseminační
stanice plemenných býků a nyní se zabývá chovem
a produkcí elitní holštýnské genetiky. Zvířata z této
farmy jsou známá nejen českým chovatelům, ale
i chovatelům v zahraničí.

inzerce

Modulové stáje pro chov prasat
Přestože v naší republice převládají v chovech
prasat rekonstrukce stávajících objektů, setkáváme
se v poslední době i s požadavky na výstavbu nových
objektů. Robustní a stabilní variantou těchto staveb
jsou modulové stáje.

Po založení a zabetonování zá-
kladové desky s kanalizací se
osazují prefabrikované stěnové
prvky s vnitřní izolací (síla stěn
zpravidla 350 mm, síla vnitřní
izolace 100 mm). Po namontová-
ní se tyto panely prolévají beto-
nem a tvoří kompaktní plášť s vý-
bornými tepelně izolačními vlast-
nostmi i tepelnou setrvačností. 

Kvalita povrchu betonových pa-
nelů nevyžaduje žádné další úpra-
vy ani z vnější, ani z vnitřní strany
i v případě, kdy zvířata jsou přímo
v kontaktu se stěnou (už bez hra-
zení).

Součástí dodávky jsou přesně
připravené kanálové stěny, na kte-

ré se přímo montují nosníky roštů
nebo rošty (podle kategorie ustá-
jených prasat). Stáje se zakrý-
vají tepelně izolovanou panelo-
vou krytinou, kterou nese dře-
věná sbíjená příhradová kon-
strukce. Montáž podhledů i dě-
licích stěn je velice rychlá, typ
podhledu se volí podle kategorie
zvířat a podle systému vzducho-
techniky.

Výhodou je rychlost výstavby,
flexibilní použitelnost, ale hlavně
robustnost stěn a tepelně izolační
vlastnosti.

Ing. Michal Karmazín
Agrico, s. r. o.

Montáž sbíjených vazníků Foto archiv firmy

Montáž roštových podlah, vpravo jsou připravené porodní kotce Foto archiv firmy

Příprava stavební plochy na zelené louce Foto archiv firmy

Prefabrikované dělicí stěny kejdových kanalů Foto archiv firmy

Dokončená technologie - prasnice se sajícími selaty v porodním kotci PKSA 1
Foto archiv firmy


