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Bez investic se nedá obstát
Současná krizová situace nutí
mnoho podnikatelů radikálně
omezovat výdaje. Patří mezi
ně i investice do
novostaveb či rekonstrukcí
stávajících stájí pro
hospodářská zvířata.
Touto cestou se
ale nevydali všichni.
V rámci Dne otevřených dveří si
mohli zájemci prohlédnout provozy
Agro družstva vlastníků Puklice na
Vysočině. Tento podnik nedaleko
Jihlavy hospodaří podle předsedy představenstva Ing. Karla Vašourka na výměře 1900 hektarů zemědělské půdy, z nichž 1500 ha je orné
a 400 ha tvoří louky a pastviny. Na
orné půdě pěstují obilniny (800 ha),
řepku ozimou (250 ha), kukuřici
(180 hektarů) a brambory (20 ha).
Zbytek výměry je oset krmnými plodinami.

 Začali od konce
Podle vyjádření Ing. Vašourka
začali s rekonstrukcemi chovu prasat od koncovky – od výkrmu: „Před
splněním podmínek diktovaných

a dalších zhruba 715 m3 se vejde do
přečerpávacích jímek. V roce 2009
byla provedena rekonstrukce
bývalé porodny prasnic typu
Bios na výkrmnu.

 Technické
parametry
Původní haly měly dvě boční lodě a vyvýšenou zděnou
přípravnu. Zůstalo z ní pouze
opláštění. Jak přibližuje Ing. Dušan Svědík z třeboňské společ-

systémem IPPC jsme mohli provádět pouze rekonstrukce stájí ze
sedmdesátých let a vybudovat kejdové hospodářství. S novostavbou
poroden jsme museli počkat,“ vysvětluje předseda představenstva.
Prvním krokem managementu se
tedy stala v roce 2007 rekonstrukce
dvou starých výkrmen typu Bios pro
2400 prasat, při které spolupracovali
s třeboňskou firmou Agrico. Součástí
nového provozu je také kejdové hospodářství se dvěma nadzemními jímkami.
Kapacita každé z nich je 4000 m3, podroštové kanály pojmou 1800 m3 kejdy

nosti Agrico, vnitřní prostory původní
stáje byly kompletně vybourány. Do
o 80 centimetrů snížené podlahy se
pak pohodlně vešly betonové kejdové
vany a také svody plastového potrubí.
Interiér stáje je rozdělen na vnitřní
část se sekcemi a manipulační část,
které dominuje podélná chodba. Z ní
je potom přístup do jednotlivých oddělení, jejichž příčné stěny stejně jako
hrazení mezi jednotlivými kotci jsou
tvořeny odolným omyvatelným polypropylenem.

Sekce předvýkrmu

 Předvýkrm i výkrm

V rámci Dne otevřených dveří nakoukli návštěvníci i do sekcí pro výkrm prasat
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V oddělení předvýkrmu najdeme
devět sekcí. Každá z nich je rozčleněna na 12 kotců po 19 selatech. Selata mají k dispozici
celoroštovou plastovou podlahu.
O krmení se stará systém Spotmix,
který spojuje výhody pneumatické
dopravy krmné směsi potrubím
s možností zakládat do žlabu tekutou krmnou směs s vysokým obsahem sušiny (až 50 %). Obsah
sušiny je možné v širokém rozmezí
regulovat a pro zvlhčování krmiva
se dá využít voda, případně syrovátka. Napájecí systém přivádí vodu čistou nebo medikovanou.
Jednotlivé krmné dávky jsou připravovány s vysokou přesností
(±10 g). „Selata dostávají maximální počet malých přesných dávek,“

9/2009

m o d e r n i z a c e t e c h n o l o g i c k ý c h s y s t é m ů a s t á j í

Koryto v předvýkrmu obsahuje sondy

pochvaluje si systém Spotmix
Karel Vašourek. Díky sondám vestavěným v korýtkách
zde nezůstávají žádné zbytky.
Po každém založení krmiva je
potom potrubí čištěno vodní
mlhou.
V 17 výkrmových sekcích je
20 kotců po 10 až 12 zvířatech.
Prasata jsou zde ustájena na
železobetonových roštech a krmí se restringovaně mokrým krmením. Každé z nich má
zaručenou krmnou hranu o délce 30 centimetrů. Kuchyně systému je umístěna v původní
přípravně jedné ze stájí.
Celý prostor stáje je vybaven
příčnou podtlakovou ventilací,
přitom každá sekce funguje jako
samostatný vzduchotechnický
celek. Souhrnná kapacita rekonstruovaných výkrmen je 2052
prasat v předvýkrmu a 3522 prasat ve výkrmu.

 Parametry chovu
V Agro družstvu vlastníků se
ještě chová zhruba 300 až 320
prasnic plemenné kombinace
BU x L ve stájích z 60. let minulého století. Do otcovské pozice používají kance plemene
duroc. V současné době se jatečná prasata vykrmují do hmotnosti 115 kilogramů s průměrnou

zmasilostí na úrovni 58 procent.
Nejvíce produkce se dodává do
Kosteleckých uzenin za cenu
mezi 32 a 33 korunami za kilogram.
Ke kvalitě jatečných těl prasat přispívá podle předsedy
krmení syrovátky v dávce čtyři
litry na kus a den. Přírůstek ve
výkrmu se pak pohybuje okolo
0,82 kg /kus a den. Pukličtí se
mohou pochlubit i nízkými úhyny – tři procenta v předvýkrmu
a 1,5 % ve výkrmu.

 Ještě holštýnky
Kromě prasat v družstvu
chovají skot plemene holštýn.
V současné době najdeme na
dvou farmách zhruba 1400 kusů (z toho 500 krav). Průměrná
užitkovost stáda se pohybuje
na úrovni 8600 kilogramů mléka na krávu a rok (obsah tuku
3,9 % a bílkoviny 3,3 %). Surovina se zpeněžuje v Mlékárně
Polná za aktuální cenu 6,26 Kč
za kilogram.
Ve středisku Příseka stojí nová
stlaná produkční stáj pro 360 dojnic a také teletník s kapacitou
134 míst pro mléčnou a 80 míst
pro rostlinnou výživu. Součástí
vybavení farmy je pět silážních
a senážních žlabů s kapacitou
10 000 m3.

Ve středisku Střížov je ustájen
mladý dobytek a nachází se zde
celoroštová výkrmna býků s kapacitou 500 kusů.

 Do budoucna
Dnes má družstvo 80 zaměstnanců, z nichž je 60 členů.
„Máme členství s pracovním
vztahem. Každý člen je současně i naším zaměstnancem,“
vysvětluje tento systém předseda. Každý člen má v družstvu
členský vklad 50 tisíc korun,
ostatní majetek se přeměnil na
pohledávky, které jsou všem postupně dlouhodobě vypláceny.
Tento systém podle Ing. Vašourka chrání podnik před problémy
tím, že vystupující členové nemohou najednou nárokovat vysokou
částku za svůj podíl.
Budování a vylepšování stájí
podle Karla Vašourka v Puklici nekončí. Na příští rok je připravena
výstavba nové porodny pro 546
prasnic a dále se připravuje výstavba bioplynové stanice. „Podle
mého názoru bez investic není
konkurenceschopnost chovatele
a bez konkurenceschopnosti se
nedá na trhu obstát,“ uzavírá

předseda družstva.
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