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Téma: Management farem, netradiční chovy¡

 Stejná kvalita z farmy až na talíř Stejná kvalita z farmy až na talíř
Koncept výroby značkových faremních produktů začíná u dobré propagace. Je důležité vybudovat značku či 
známku, mít dobrou technologii (recepturu) a pak najít farmáře, který se zapojí do systému. Některé farmy 
v České republice se nedávno zapojily do výroby prémiového masa Qualivo.

Ptáme se zástupců značky Qualivo pro 
ČR a Slovensko, Davida Dvorského, 
manažera pro obchodní rozvoj, a Ji-
řího Austa, technického konzultanta.

Jaké jsou podle vás aktuální 
trendy v prvovýrobě a následně 
v produkci masa?
DD: Co se týká lokálního trhu, v po-
sledních letech vidíme jednoznačný 
trend k požadavkům na dodávky lo-
kálního masa, obzvlášť v oblasti hově-

zího. To samozřejmě udržuje poptáv-
ku po produkci od lokálních farmářů. 
Na druhou stranu existuje velice roz-
tříštěná úroveň kvality i navzdory 
tomu, že vzniklo mnoho farmářských 
chovů. Fenoménem je a bude poža-
davek na zrání masa u hovězího a čis-
té vůně a chuti u vepřového. Z mého 
pohledu je trh prakticky nedotčen 
z pohledu dostupnosti značkových 
mas, tím nemyslím cenu, ale kvalitu 
v čase. O tom spolu s marketingem 

a příběhem a jeho pravdivostí bude 
budoucí trh s masem.
JA: Donedávna a řekněme tradičně 
byla prvovýroba tím subjektem, který 
defi noval, jaký dobytek bude ve stájích, 
to bylo a stále doposud je dané hlavně 
genetických základem, který v repub-
lice máme. Tím, spolu se standardními 
přístupy ke krmení, bylo dáno i to, jaké 
maso bude ve fi nále na trhu. Dnešní 
doba obrací trend a odběratelé, tím 
míním jak koncové spotřebitele, tak 

obchodníky, určují, jaké chovy a jaké 
druhy masa z pohledu funkčního i sen-
zorického chtějí a toto má zcela zásadní 
vliv na prvovýrobu. Zítřek bude zásad-
ně o kvalitě, udržitelnosti a co nejnižší 
úrovni používání medikací, neboť toto 
bude klient vyžadovat ve stejné prioritě. 
Například nové iniciativy dánské vlády 
ohledně povinného snižování úrovně 
antibiotik ve vepřové produkci velice 
rychle ovlivní legislativní požadavky 
na management chovu, toto následně 

Tomáš Rýgl, zootechnik 
Lovčická zemědělská a. s.
Společně se začátkem spolupráce s fi r-
mou SCHAUMANN ČR dorazil do na-
šich stájí také program Mooml a na 
základě dlouhodobé zkušenosti s jeho 
užitím mohu říci, že jsem spokojen. 
Mooml lze podle mých zkušeností na-
zvat pravou rukou zootechnika, ukáže 
vše potřebné bez ohledu na místo a si-
tuaci, v níž se nacházíte. Než jsme zača-
li funkce programu využívat, pracovali 
jsme se všemi informacemi v papírové 

formě. Souběžně s tím nyní pracuje-
me v Moomlu s výhledem postupného 
nahrazování papírové formy evidence. 
Jeho reakce při vyhledávání a zpraco-
vání informací jsou rychlé, práce díky 
tomu efektivní. Jedním z příkladů rych-
lého zpracování dat je v praxi velmi 
užitečné srovnání údajů o počtech so-
matických buněk ve vzorcích mléka po-
řízených během KU. S pomocí předem 
nadefi novaných sestav lze pak velmi 
rychle reagovat na výsledky, porovnat 
je s údaji předešlých měření a přijmout 
opatření. Velkou výhodou programu 
je jeho schopnost učit se. Na základě 
komunikace s dodavatelem lze v rámci 
možného program doplňovat o různé 
funkce, vytvářet nové sestavy a promí-
tat tak do něho své představy. 

Martin Kulhav ý, vedoucí 
mléčné farmy Šumvald, 
Úsovsko AGRO s. r. o. 
Na naší mléčné farmě holštýnských 
krav v Šumvaldu používáme aplika-
ci Mooml již druhý rok. Pracujeme 
hodně se zdravotními záznamy a de-

níkem léčiv. Celkem jednoduše se 
aplikace dá využít v chytrém telefo-
nu přímo ve stáji. Využíváme sestavy 
Data z KU ke sledování zdravotního 
stavu zvířat, tj. vytváření sestav soma-
tických buněk, metabolických poruch a močoviny mléka po laktačních sku-

pinách. Data z kontroly užitkovosti 
jsou sice jen z dvou nádojů v měsíci, 
ale přesto napomáhají ke kontro-
le a úpravě krmné dávky. Aplikace 
se stále rozšiřuje, tak nám ještě více 
usnadní naši denní práci s krávami.

Jaroslava Zavoralová, 
zootechnička ZEPO 
a. s. Leština
I přesto, že nejsme rozlohou velký pod-
nik, aplikaci Mooml mám v mobilním 
telefonu a nejednou mi svojí pomocí ve 
stáji ušetřila moje nohy a tím i čas. Kde-
koliv se nacházím (s telefonem), mám 
k dispozici veškeré informace o zví-
řatech. Oceňuji na ní i to, že bez pro-
blémů komunikuje s jiným „kravským“ 
programem, který mám v kanceláři.

SCHAUMANN ČR s. r. o.

Programový systém MOOML – Programový systém MOOML – 
připraven být zootechnikovi k rucepřipraven být zootechnikovi k ruce
Jedinečný systém soustřeďuje všechna data, související s produkcí mléka a masa, na 
jednom místě. Ovládání programu je jednoduché a každý uživatel používá tu část 
systému, kterou potřebuje.
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zdraží náklady na chov jako takový, tím 
pádem bude i cena masa vyšší. Je otáz-
kou, jak budou reagovat spotřebitelé, 
ale tento trend nelze zastavit.

Představte prosím krátce fi lozofi i 
výroby značkového masa Qualivo.
DD: Qualivo je značka masa, za kterou 
se skrývá celý životní cyklus od prvový-
roby po způsob prodeje a propagace 
masa. Pod značkou Qualivo jsou imple-
mentovány koncepty pro hovězí, telecí 
a vepřové maso. Značka Qualivo byla 

uvedena do života Jürgem Hofmann-
em, majitelem společnosti Hofmann 
Nutrition AG ze Švýcarska v roce 1997 
a dnes je maso pod značkou Qualivo 
produkováno a prodáváno ve Švýcar-
sku, Německu, České republice a na 
Slovensku. Filozofi e konceptu Qualivo 
vychází na straně prvovýroby z nekom-
promisní snahy o zdraví zvířete, špičkové 
krmení, ekonomiku chovatele díky špič-
kovým výkrmovým parametrům a na 
straně druhé o neporovnatelnou kvalitu 
pro toho, kdo maso prodává do trhu. 

Implementace systému Qualivo zname-
ná, že farmář a zpracovatel má zajištěn 
odběr zvířete a masa, neboť majitelé li-
cence pro prodej Qualiva trh mu tento 
odběr garantují a je součástí licenčních 
dohod. Hlavní výhodou tohoto koncep-
tu pro zákazníka je, že nejen maso skvě-
le chutná, ale jeho kvalita nekolísá.

Jak se dostal švýcarský koncept 
Qualivo na český trh?
DD: Qualivo jako koncept jsem osobně 
poznal v roce 2012 ve Švýcarsku a kom-

pletně mi změnil můj život, neboť když 
jsem pochopil, co za kvalitu mám na 
talíři a následně v ústech, a jak toto 
koresponduje se zdravím zvířat, tak 
jsem chtěl, aby takový koncept fungo-
val i zde. Pan Hofmann chtěl v té době 
rozšířit jeho koncept i mimo Švýcarsko 
a Německo a domluvili jsme se spolu, 
že se pokusíme Qualivo implementovat 
i u nás a na Slovensku. V roce 2012 byl 
postupně zakládán lokální chov hově-
zího dobytka na dvou farmách v blíz-
kosti jihomoravských Jevišovic a do 
doby, než zvířata vyrostla, jsme do trhu 
uplatňovali maso z Německa, od roku 
2013 je v trhu již české hovězí. Dnes 
je kapacita lokálního chovu na úrovni 
300 kusů ročně, na trhu je k dispozici 
i vepřové a telecí Qualivo z Německa, 
přičemž v roce 2017 budou všechny 
tři druhy masa Qualivo produkovány 
v České republice.

Lze vůbec v živočišné výrobě 
zajistit stálá kvalita?  Jaké na to má 
systém nástroje?
JA: Samozřejmě, že ano. Jedním z prv-
ních předpokladů je ale i disciplína 
klíčových pracovníků na farmách tak, 
abyste implementovaný systém pečlivě 
dodržoval. Jak se říká, chovatelé musí 
tu kvalitu dostat do krve a každý den 
na ní tvrdě pracovat. Roli hraje vše: 
krmivo, welfare, napájení, včasná dia-
gnostika případné choroby, transport 
na porážku. Myslím, že toto vše je dů-
ležitější než genetika. Dnes spolu sou-
peří geneticky rozdílné chovy, masná 
plemena proti kombinovaným u hově-
zího, u prasat pak jde o chovy různých 
plemen (přeštické černostrakaté pra-
se, mangalica apod.) proti konvenční 
produkci fi nálních hybridů prasat. Na 
konci dne je důležité, jak bude vypadat 
maso a jaké bude mít vlastnosti.

Je důležitý aspekt krmiva a imunity 
zvířat pro kvalitu masa? Co je klíčem?
JA: Je absolutně klíčové mít know-
-how o tom, jak krmit a jak dosáhnout 
vysoké úrovně zdraví a imunity zvíře-
te. Velice důležitým aspektem je nejen 
makronutriční, ale i mikronutriční část 
krmené dávky. Medikace, obzvláště 
u vepřového, klíčově ovlivňují chuť 
masa. Obecně lze říci, že vše lze po-
znat z chuti tuku, ve kterém se ukláda-
jí rezidua a velice ovlivňují chuť. Jiné 
hovězí bude z volných chovů, jiné z vý-
krmen, rozdílné hovězí bude z výkrmu 

Jiří Aust, technický konzultantDavid Dvorský, manažer pro obchodní rozvoj
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na kukuřičné siláži nebo z výkrmu na 
kompletní krmné směsi. Perfektně 
fungující buněčná membrána je také 
hlavním parametrem pro úroveň vaz-
nosti vody, a to jak u mokrého způso-
bu zrání, tak u samotného vaření.

Koncept značkového masa by mohl 
být cestou k přiměřeným ziskům pro 
celou vertikálu, můžete to potvrdit?
DD: Ano, máte pravdu, celý systém se 
snaží být vybalancovaný s minimem 
rizik pro výrobu tak, aby obchodník 
měl jistotu, že se prvovýroba a zpra-
covatelé věnují kvalitě a neřeší kom-
promisy. Exkluzivita pro obchodníka 
zase znamená, že má zajištěnou pozi-
ci na trhu oproti konkurenci.

Jaký vztah (smlouvu) uzavírá 
prvovýrobce s „majitelem licence“?
DD: Majitel značky, společnost Hof-
mann Nutrition, uzavírá exkluzivní li-
cenci pro obchodní společnost a daný 
segment trhu, ve kterém specifi kuje 
základní podmínky pro vlastnictví 
práva prodávat maso do trhu. Záro-
veň v této smlouvě ukotvuje minimál-
ní povinná množství pro prvovýrobu, 
to dává farmářům pojistku, že vlast-

ník licence zabezpečí odbyt. Farma 
musí být na druhou stranu certifi ko-
vaná společností Hofmann Nutriti-
on. V současné době jsme podepsali 
licenční smlouvu pro Českou repub-
liku a Slovensko se společností Mak-
ro/Metro pro velkoobchodní prodej, 
majoritně pro oblast HoReCa (hotely, 
restaurace, kavárny). v roce 2017 by-
chom rádi vybrali společnost pro seg-
ment maloobchodního prodeje.

Jak zajišťujete, aby zvířata byla bez 
stresu přepravována na porážku, 
jakým způsobem se porážejí – jsou 
nějaká specifi ka?
JA: Snažíme se vždy nastavit spolu-
práci mezi farmou a porážkou tak, 
aby geografi cká vzdálenost byla co 
nejkratší. Na druhou stranu, dopo-
sud jsou zvířata porážena standard-
ním způsobem, jelikož díky speciál-
nímu konceptu výživy zvířete je 
schopnost absorbovat určitá množ-
ství stresových hormonů velice vy-
soká. Nemáme problémy s kvalitou 
masa ani při standardním způsobu 
porážky. Před bouráním hovězího 
masa necháváme půlky viset tři dny, 
aby došlo k povolení rigor mortis, 

u vepřového jsou půlky ve visu je-
den den.
Jak je řešené zrání masa a jak se 
dokážete vypořádat s vyššími 
náklady masa při prodeji?
JA: Systém zrání u masa Qualivo je vždy 
pouze mokré zrání. Vnitřnosti a řezy 
na kosti a které jdou na prodej hned se 
zárukou 7–10 dní, naopak ostatní části 
nejdou prakticky vůbec do visu a zrají 
ve vakuu v 0 až 2 °C, u hovězího má vět-
šina řezů záruku až 37 dní po zabalení, 
u vepřového až 14 dní. Skvělé je to, že 
vysoká vaznost vody nedovoluje, aby 
voda vytekla z masa do vakua, a tím pá-
dem je maso velice křehké po úpravě.
DD: Vyšší cena masa znamená samozřej-
mě, že musíte prodávat prakticky všech-
ny části ze zvířete za vyšší cenu. Takzva-
ně od čumáku po ocas, trh se postupně 
kultivuje a lidé jsou ochotni zaplatit vyš-
ší cenu za stabilní kvalitu. Značka jim má 
pomoci v čase získat důvěru a kvalita 
masa jim dovoluje i experimentovat. 
Při dnešní penetraci televizních pořadů 
a dostupnosti mnoha nových kuchařek 
se lidé zajímají i o to, z jakého řezu lze 
co vařit. Začínají i doma používat postu-
py, jako je konfi tování apod. To zvyšu-
je šance prodávat maso v jednotlivých 

řezech a dávat možnost si vybrat mezi 
hovězím válečkem a ořechem, nejen 
kupovat hovězí zadní. V současné době 
je Qualivo distribuováno hlavně pro kli-
enty v HoReCa segmentu, takže i balení 
odpovídají potřebám pro profesionální 
kuchaře. Výjimkou nejsou ale ani spe-
ciální řezy na kostech pro minutkovou 
úpravu. Neopomenu ale vzpomenout 
i popularitu hovězích vnitřností, jako 
jsou játra a srdce, které krásně fungují 
na minutkovou úpravu a svou čistou 
chutí přesvědčují klienty o pravdivosti 
celého konceptu, neboť, jak již bylo ře-
čeno, v tuku a vnitřnostech se usazuje 
nejvyšší množství reziduí a pachutí z kr-
miva, medikamentů a stresu. Spotře-
bitelé se začínají vracet ke konzumaci 
i těchto částí zvířete i kvůli výživovým 
důvodům, jen si musí být jistí kvalitou 
a zdravím zvířete.

Lukáš Prýmas

Na základě pořízených záznamů jsou 
pak schopni vyhodnocovat průběh 
vypočítávaných ukazatelů a pomocí 
nich rozhodovat při vlastním řízení 
stáda. Ekonomicky nejvýznamněj-
ším ukazatelem je bezesporu denní 
nádoj, který je také častým měřít-
kem výkonnosti stáda. Průměrný 
denní nádoj na ustájenou dojnici 30 
a více litrů je u holštýnského skotu 
již považován za výborný výsledek, 
u českého strakatého skotu nad 23 
litrů. K posouzení aktuální hodno-
ty tohoto ukazatele je však nutné 
vzít v úvahu průměrný laktační den 
krav (DIM), tj. jak dlouho jsou krávy 

v průměru po otelení. Jeho dlouho-
době stabilní hodnoty kolem 170 dnů 
u holštýnského plemene a 160 dnů 
u českého strakatého plemene svědčí 
také o pravidelném a včasném zab-
řezávání krav. V takových případech 
se průměrná délka laktace pohybuje 
kolem 340, resp. 320 dnů (dvojnáso-
bek DIM), díky čemuž se průměrný 
denní nádoj drží na relativně vysoké 
úrovni, protože není ve větší míře sni-
žován dojivostí krav s příliš dlouhým 
mezidobím, které jsou delší dobu 
v sestupné fázi laktační křivky. Sta-
bilita průměrného laktačního dne 
přímo souvisí s podílem zabřezlých 

krav za měsíc, nebo přesněji za 21 
dní, během nichž se u krav vhod-
ných k inseminaci vyskytne jen jedna 
říje. V případě, že hodnota tohoto 
ukazatele významně kolísá (měl by 
se pohybovat alespoň kolem 25 %), 
mění se také v čase hodnota DIM. 
U chovů, kde se uplatňuje hormonál-
ní synchronizace říje, je vhodnějším 
ukazatelem počet zabřezlých, nebo 
otelených v měsíci, který by měl činit 
7 %, resp. 10 % z počtu krav ve stá-
dě. Účinnost prevence výskytu masti-
tid lze snadno hodnotit podle počtu 
somatických buněk (PSB). Ten by ne-
měl být v průměru dlouhodobě nad 

200 tis. v 1 ml mléka. K základním 
ukazatelům úrovně řízení stáda pat-
ří také míra brakování krav, která by 
se měla při prosté reprodukci stáda 
dlouhodobě pohybovat kolem 30 % 
krav za rok. 
Zmíněné základní ukazatele využí-
vané pro hodnocení úrovně řízení 
stáda (někdy nazývané jako klíčové) 
lze však velmi obtížně hodnotit bez 
vhodného počítačového programu. 
Chovatelé zapojení v kontrole užit-
kovosti mohou většinu z nich spolu 
s dalšími parametry sledovat pomo-
cí on-line přístupného programu 
Milk Profi t Data (MPD) na webových 

Management stáda dojnic 
vyžaduje moderní nástrojevyžaduje moderní nástroje
Efektivní řízení velkých stád dojnic si už dnes přední chovatelé neumí představit bez manažerských programů, které 
spolu s dostupnými informačními zdroji každodenně využívají. Vedle běžné denní operativy při zajištění reprodukce, 
léčení nebo veterinární prevence četně využívají také nástroje k vedení evidence denních nádojů, přesunů zvířat, 
spotřeby léčiv, inseminačních dávek, krmiv apod., jež jsou zároveň využívány jako podklady pro účetní operace. 
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