dojený skot

inzerce

Sedláci v Dubenci
aneb Kdo umí, ten umí
Severozápadní hranice východočeského regionu, kde se obec Dubenec nachází, byla v 18. století demarkační
čarou. Budování nedaleké pevnosti Josefov jako účinné strategické, nikoli pouze obranné, linie habsburské
monarchie proti pruské armádě, znamenalo pro obec Dubenec nadměrnou těžbu písku. Písečné podloží, lehké,
středně těžké a velmi těžké jílovité půdy tvoří kolekci půdních druhů, jež zdejší zemědělský podnik Karsit Agro
a. s. obhospodařuje. Odpovídá jí i zastoupení plodin v osevním plánu.
Nyní v Dubenci neočekávají žádné vojenské operace, ale realizují
podnikatelské plány. Setkávám se
s výkonným managementem společnosti, ředitelem Ing. Petrem Sedláčkem, který v podniku působí současně jako hlavní agronom, a vedoucím
útvaru živočišné výroby Ing. Liborem
Sedláčkem. Přišlo mi úsměvné, jak
stylová jsou jména těchto rodinně nespřízněných kolegů. Podnik hospodaří
v nadmořské výšce 280 až 400 m na
4050 ha zemědělské půdy, z toho 3100
ha orné. Z hlavních plodin je pěstováno
850 hektarů pšenice, 300 ha ozimého
ječmene, 200 ha tritikale, 750 ha ozimé
řepky, 250 ha silážní kukuřice, asi 50 ha
zrnové, zhruba do 200 ha hrachů zakládají jetel na GPS, 80 ha máku a 150
ha cukrové řepy. Letos poprvé sklízeli
15 ha sóji s výsledným výnosem 3,2 t/
ha. Podnik spravuje tři střediska.
Především Hřibojedské středisko, respektive úroveň produkčního stáda
holštýnek, je důvodem mé návštěvy.

„Velkou výhodou oproti minulosti je
možnost využití služeb mobilních NIRS
laboratoří, tedy bezprostřední sledování vývoje parametrů kukuřičného
porostu. Vidíme tak trend a v kontextu
vyvíjejícího se počasí dokážeme fundovaněji rozhodnout, kdy začít,” doplňuje
nejdůležitější předpoklad úspěšného
silážování Ing. Petr Sedláček. Co snad
nejvíce dokresluje podnikové priority
v oblasti výroby objemných krmiv, je
velmi účinná aplikace fungicidu společně s insekticidním ošetřením proti zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubialis) na
100 % plochy kukuřice. Lepší prevenci nežádoucího výskytu mykotoxinů
v krmné dávce si snad ani nedokážu
představit.
Pokračujeme v prohlídce, obcházíme
stávající dojírnu s kapacitou 2 x 10.
Výhledově ji čeká rozsáhlá rekonstrukce. Navýšením kapacity na 2 x
14 jednorázově dojených kusů, řízených příchodem a rychlým společným
odchodem dojnic si Dubenečtí slibují
trojí dojení, zkrácení doby dojení, celkově vyšší nádoj při zachování vysoké
kvality složek. Přitom průměrná roční
užitkovost 11 400 l mléka při složkách 3,8 % tuk plus 3,4 % bílkoviny
již o vysoké úrovni chovu svědčí. Zvýšit
a stabilizovat kvalitu mléka se povedlo
v loňském roce investicí do mléčného
tanku na 25 000 l.
Od produkčního stáda se přesouváme k chovatelsky extenzivně orientovanému středisku Třebihošť a Lhotka.
To je pomyslným centrem chovu masného skotu s pastevním odchovem. Jádro
stáda tvoří 220 čistokrevných krav plemene charolais s produkcí plemenného
materiálu a 150 krav v převodném křížení. Zkušenosti s odchovem kvalitního
hovězího dobytka uplatní i v nově budované výkrmě býků s kapacitou 400
kusů v Dubenci. Zde se celý podnikatel-

V areálu je soustředěno 570 kusů dojnic.
Jsou mezi nimi i čerstvě oceněná dojnice na druhé laktaci a dvě prvotelky, tedy
nejúspěšnější kolekce krav představená
na zářijové chovatelské výstavě PRIM
Chomutice. Najdeme zde také dvě silážní jámy, z nichž jedna určená nejprodukčnější kategorii dojnic, je kompletně
naplněna silážní řezankou funkčního silážního hybridu LGAN LG 30.275 (FAO
280). „Po genetické stránce je stádo
schopno nadále zvyšovat užitkovost,”
upřesňuje Ing. Libor Sedláček, „proto
provádíme celou řadu intenzifikačních
opatření.” S vědomím vysoké důležitosti výroby kvalitních objemných krmiv tak
letos poprvé celý podnik koncentroval
svou pozornost na období silážování.
Zvládnout všechny související operace
v maximální možné kvalitě byla absolutní priorita. Mimo jiné letos také poprvé vyzkoušeli technologii Shredlage.
A skutečně. V dlani držím hmotu plnou
vláknitých segmentů a marně hledám
nenarušená zrna. Výborný výsledek.

Zvýšit a zastabilizovat kvalitu mléka se povedlo v loňském roce
investicí do mléčného tanku na 25 000 l
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Kukuřičnou siláž pro produkční
stádo holštýnských dojnic tvoří
především LGAN funkční silážní
hybrid LG 30.275

ský záměr uzavře vybudováním zpracovatelského finále.
Tandem mladých mužů působí sehraně, společně diskutovaná strategie a její realizace přináší ovoce.
I když nic není jednoduché. Stávající
stav 71 zaměstnanců je hraniční pro
udržení kvality práce při zachování její
vysoké produktivity. Toto tvrzení dokresluje způsob, jakým ověřují technologie a produkty ve vlastních provozních podmínkách. Agronomické srdce
ředitel Sedláček nezapře zanícením
svědectvím o čerstvě vyhodnocovaném
pokusu v kukuřici s hnojením pod patu.
Exekutivní práce ředitele takto rozsáhlého podniku nenabízí příliš mnoho
prostoru pro operativu. Tady to jde.
Co dodat. Každý krok je promyšleným
strategickým počinkem. Každý, byť jen
malý krůček, nikdy nevede vzad. Sedláčci z Karsitu prostě umí!
Ing. Jaroslav Matyk
Limagrain
Foto archiv firmy

