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DĚČÍNSKO | U nás doma

Podhorské oblasti jsou dobrým zdrojem kvalitního hovězího masa
Děčínsko – Je tomu více
než 26 let, kdy se v ČR za-
čala psát historie chovu
masného skotu. Základem
byl dovoz březích jalovic,
především plemen Charo-
lais, Simentál, Limousín a
Hereford, dále to byly do-
vozy embrií a také nákupy
plemenných býků a jejich
sperma. Tento dovoz byl
realizován především z
Francie, Anglie, Německa,
USA a Kanady. Tyto chova-
telsky významné země
dlouhodobě a cílevědomě
vybíraly nejlepší chovná
zvířata, která svou kvalitou
odpovídala požadavkům
našich zemědělců.
Celkový charakter půdní-

ho fondu v oblasti Krušných
hor a okresů Děčín a Ústí

Krušných
Ústí

Krušných

nad Labem se vyznačuje
převahou luk a pastvin. Po-
díl orné půdy je minimální,
představuje pouze necelých
7 procent z celkové země-
dělské půdy.

POZORNOST SMĚŘUJE
NA LOUKY A PASTVINY
Proto v poslední době za-
měřujeme svoji pozornost
na zlepšení porostů luk a
pastvin. Dá se říci, že za po-
sledních 20 let byly pone-
chány jen tomu, co spadlo z
oblaků. Určitá úprava na
zvýšení zatížení VDJ na je-
den hektar nám ukázala, že
se musíme mnohem lépe
připravit, abychom dokázali
přes zimní období zabezpe-
čit dostatek kvalitního sena
a senáže.
Proto jsme zorganizovali

v posledním období několik
seminářů a ukázek, jak je

možné ošetřit travní poros-
ty za pomocí moderní me-
chanizace, ať už ze Sloven-
ska od firmy Grasenov nebo
další technikou na přísev a
zlepšení struktury pastev-
ních porostů.
Radikální využití původ-

ního červenostrakatého
skotu pomocí překřížením
masnými plemeny vznikly
během posledních 10 let
poměrně solidní chovy. V
některých případech i cho-
vy, které již produkují ple-
menné býky plemene Li-
mousín, Hereford, Blonde
d´Aquitaine. Poměrně dob-
ře byl zvládnut systém tur-
nusového zapouštění a ori-
entace na to, aby se většina
krav telila v měsíci březnu
až květnu. Tím se vytvořily
takové podmínky, že naro-
zená telata mají možnost
poměrně dobré mléčné vý-
živy, protože krávy mohou
na jarní pastvině dosahovat
velmi dobré laktace.
Není zvláštností, že ně-

které naše chovy dosahují
denních přírůstků 1,5 až 1,8
kilo za krmný den. Tím je
umožněno, aby se utvořily
poměrně homogenní sku-
piny býčků, které mohou
být nabídnuty zákazníkům
do Turecka, Německa, Itálie
a dalších států pro inten-
zivní výkrm těchto zvířat.
Také ceny se pohybují od 75
do 95 korun za kilo v živé
váze.

DŮLEŽITÉ JE NEPODCENIT
VÝBĚR BÝKA

JE
BÝKA
JE

Proto je pro nás důležité,
aby naši chovatelé nepod-
ceňovali výběr býků pro

volné připouštění
na pastvině a za-
jistili tak pevný
základ pro získání
finančního efektu,
neboť je

to je-
diný
zdroj
větších
příjmů.
Za

po-
slední
období
nám
vyrostla
celá řada
kvalitních chovatelů,
kteří díky usilovné
práci a selekci patří v
rámci kraje ale i re-
publiky mezi přední
uznávané chovatele.
Jsou to například manželé

Loosovi, kteří dokazují
na pravidel- ných
výstavách v Brně
nebo v Čes-
výstavách

Čes-
výstavách

kých

Budějo-
vicích, že
patří mezi
špičku u
plemene
Limousín. K
našim
předním
chovate-
lům patří i
Jan Machač

ze Chřibské, kterému se
podařilo za 7 let odchovat

velice kvalitní stádo Here-
fordů, kdy v letošním roce u
svého býka plemene Here-
ford získal titul šampión ČR
2017. Velmi dobrých pleme-
nářských výsledků dosáhli i
chovatelé z Bynovce pan
Milan Kopsa a Eduard Ně-
mec, kteří vybudovali farmu
v Bynovci pro 140 kusů
krav, jež má všechny mo-
derní parametry pro chov
masného skotu.

MLADÍ CHOVATELÉ SLAVÍ
ÚSPĚCHY NA VÝSTAVÁCH
Také tato dvojice dokázala v
loňském roce předvést na
výstavě v Českých

předvést
Českých

předvést
Budějo-

vicích ve všech kategoriích
Limousíene přední místa.
Skupina tří mladých chova-
telů dokázala ve všech mla-
dých kategoriích dosáhnout
pro jednotlivá prvenství.
Největší úspěch rozhodně
byla účast manželů Looso-
vých na výstavě v Paříži, je-
jichž býk Bláha byl ve své
kategorii oceněn prvním
místem.
Bylo to poprvé v historii

masných plemen, kdy Česká
republika získala tak vysoké
ocenění.
Je třeba připomenout i

kvalitní chov plemen Blon-
de d´Aqutaine u pana An-
tonína Šťastného
d´Aqutaine

Šťastného
d´Aqutaine

z Vědlic,
který již 20 let pracuje s
tímto plemenem a v sou-
časné době prezentuje velmi
kvalitní býčky pro další
zkvalitňování těchto chovů,
kde jsou dosahovány velmi
dobré výsledky jako napří-
klad Agrokomplex Verneřice.
Dalším z chovatelů mas-

ného skotu je třeba vy-

zdvihnout kvalitní práci ve
Všestudech v okrese Cho-
mutov, kde dokázali za vel-
mi krátkou dobu vytvořit
velice pěkné stádo. Velká
zásluha patří jejímu řediteli
Ing. Kejřovi, který vytváří
optimální podmínky pro
kvalitu krmiv. Během něko-
lika málo let bude dalším
chovatelem s produkcí
chovných plemenných býč-
ků.
Je třeba vyzdvihnout i

velmi dobrou práci dalších
našich chovatelů jako je pan
Josef Koliba v Dobrné nebo
pan Maglen na Velké Buko-
vině, Petra Houdka ve Šluk-
nově, který velice dobře řídí
trojplemenné křížení. Kva-
litní stádo pana Fafláka
patří k našim předním cho-
vům, jedná se o plemeno
Hereford. Má i další mi-
nistádo Texaského dlouho-
rohého, který patří k zají-
mavému plemeni.

ZA KONKURENCÍ ZE SVĚ-
TA NEZAOSTÁVÁME
Naše společné jednání má
sloužit k tomu, abychom od
zkušených odborníků pře-
vzali nové poznatky, zhod-
notili výsledky naší společ-
né práce a na hodnocení
předvedených zvířat si uká-
zali jakých chyb se vyvaro-
vat a jaké cíle jsou pro nás
důležité. Rozhodně važme si
výsledků našich předních
chovatelů, kteří dokázali ve
srovnání s mezinárodní
konkurencí, že se nemáme
za co stydět.
František Loudát, předseda

Agrární komory Děčín – Ústí
nad Labem

Verneřičtí hasiči slaví 145 let
Verneřice – Přesně 145 let
pomáhají dobrovolní hasiči
ve Verneřicích nejen při po-
žárech, ale i živelních kata-
strofách. Oslavy významné-

ho výročí začnou v sobotu
16. září přesně v poledne.
Chybět nebudou ukázky
hasičské nebo policejní
techniky. (sv)

Mariánské pouti lákaly stovky lidí

VESELÍ.Denplný zábavy si přichystaliminulou sobotu vČeskéKamenici a v Benešově nadPloučnicí. Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Dočtete se:
■ Téma: Kdy dát školákovi mobil?
■ Koření: Hořčice, pepř chudých.
■ Zelená lékárna: pomocníci na následky 
 boreliózy

Pošlete SMS na číslo 902 11: VIKEND 
JMENO PRIJMENI ULICE CISLO MESTO PSC
SMS zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Cena doručení 4 výtisků 
60 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha, 
tel. 296 363 199, Po-Pá 8.00–17.00, www.platmobilem.cz

Předplaťte si čtyři sobotní Deníky 
 s přílohou VÍKEND jen za 60 Kč

Sobotní příloha VÍKEND Sobotní příloha VÍKEND Sobotní příloha VÍKEND ZDARMA  ve vašem Deníku
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