REPORTÁŽ Z CHOVU:

Jméno/název: Movis – AGRO, AK,
spol. s r. o.
Počet zaměstnanců: 10
Obec: Skalica, Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Nadmořská výška: cca 180 m. n. m.
Chované plemeno: masný simentál
Členem svazu: od konce roku 2007
V plemenných knihách: masný simentál
Základní stádo: 150 matek
Zemědělská půda: 771 ha,
z toho 685 orné půdy
EKO zemědělství: ne
Účast na výstavách: ano
WEB: www.movis-agro.sk

Historie masného simentála se
ve spoleãnosti Movis ve Skalici
pí‰e od roku 2005, kdy zakoupili
základní stádo i mladá zvíﬁata.
Rok 2005 mÛÏeme ale nazvat
spí‰e restartem tohoto stáda,
neÏ jeho zaãátkem. V letech 1993
a 1994 byla v rámci americké
pomoci stﬁední Evropû importována do Vrádi‰tû ‰piãková simentálská embrya. Z nich vzniklo
velmi zajímavé a pro nás zcela
nepﬁíbuzné stádo. 14 originálních linií reprezentovalo Ameriku
v oãích EvropanÛ. Majitelé vytvoﬁili zvíﬁatÛm vysoké renomé, ale

Náv‰tûva u skalick˘ch masn˘ch
simentálÛ
Firma Movis – AGRO, AK, spol. s r.o. ve Skalici pozvala poslední únorov˘
den ‰irokou chovatelskou veﬁejnost na den otevﬁen˘ch dveﬁí na svoji
farmu. To je ideální pﬁíleÏitostí pro alespoÀ krátké pﬁedstavení této
v souãasnosti asi nejlep‰í slovenské masné farmy, která je rovnûÏ aktivním ãlenem na‰eho svazu.

❒ Mladí býčci určení do plemenitby (foto: Marián Dukes, Slovenský Chov)

je otázkou, zda chovatelé mohli
jiÏ v té dobû ocenit vysoce
funkãní zvíﬁata, která se ale
vymykala tehdej‰ímu obrazu

❒ Stádo ve společnosti MOVIS dnes čítá 150 čistokrevných matek
(foto: Marián Dukes, Slovenský Chov)

masného simentála. Já sám jsem
v roce 2001 importoval prvního
inseminaãního b˘ka z tohoto
stáda
do
âeské
republiky

11

❒ Ing. Ivan Nemčovský přebírá ocenění za druhé místo 8. ročníku soutěže NAJ
slovenský chov (foto: Marián Dukes, Slovenský Chov)

(AGSK SIR SKALICA 2149 – ZSI 144)
a pak nûkolik let pﬁesvûdãoval
chovatele o jeho pﬁednostech.
âas nám dal zapravdu a ukázal,
Ïe kvality „skalického“ stáda jsou
reálné. Mléãnost, rámec, konãetiny a kvalitní vemena jsou vlastnosti, které zdobí tento chov
i dnes.
Ing. Straka, jednatel Movisu,
zachránil toto stádo v roce 2005
ve stavu, kter˘ nebylo moÏno
nazvat ideálním. Pﬁíbuzenská
plemenitba v˘raznû ohroÏovala
dal‰í moÏn˘ rozvoj a rovnûÏ
zdravotní stav byl limitující. Na
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podzim roku 2007 jsem byl osloven tehdej‰ím zootechnikem
ing. Chocholáãkem s prosbou
o spolupráci. Ta trvá dodnes
a troufnu si ﬁíct, Ïe zejména
zásluhou ing. Nemãovského,
kter˘ nahradil ing. Chocholáãka
po jeho odchodu koncem roku
2007, se dnes jedná o jedno z nejlep‰ích
simentálsk˘ch
stád
v b˘valém âeskoslovensku. JestliÏe jsme v roce 2007 dûlali pﬁipaﬁovák na 39 krav, tak letos se otelí
ve Skalici jiÏ 150 plemenic.
V první fázi jiÏ na podzim roku
2007, byla do stáda pﬁilita nová,

nepﬁíbuzná krev z dánsk˘ch linií.
Pro zachování pÛvodního charakteru stáda jsou od roku 2008
pouÏívání i b˘ci s ãistû americk˘m pÛvodem. Snahou majitelÛ
je zachovat dva smûry, kter˘mi
se stádo bude dále rozvíjet.
Prvním je udrÏení pÛvodních
americk˘ch linii v „ãistokrevné“
podobû. I za tímto úãelem byl do
stáda zaﬁazen vynikající b˘k
Movis Sixtín (77 bodÛ za exteriér)
po
legendû
chovu
b˘kovi
New Fredy. Druh˘m smûrem
‰lechtûní a selekce, je vybudování moderního evropského
chovu. Za tímto úãelem se v roce
2009 importovalo od ãesk˘ch
chovatelÛ 46 jalovic. Ze stejn˘ch
dÛvodÛ se ve stádû pouÏívají
‰piãkov˘ ãe‰tí i dán‰tí plemeníci
a v poslední dobû i inseminaãní
genetika z Anglie. âást stáda je
potvrzena genetick˘mi testy
jako homozygotnû bezrohá,
a tak je poãet narozen˘ch rohat˘ch telat, i pﬁes pouÏívání rohat˘ch b˘kÛ, mal˘ a nepﬁesahuje
5 %. Ve stádû se intenzivnû inseminuje a jalovice se pﬁipou‰tí ve
dvou vlnách. Vût‰ina v 15–16
mûsících a mimosezonní zvíﬁata
ve vûku 2 let.
Chov u‰el za posledních 7 let
obrovsk˘ kus cesty. Stádo je za
cenu velk˘ch chovatelsk˘ch
obûtí ozdravené od IBR a v leto‰ním roce bude tohoto viru pro-

❒ Nejlepší kráva plemene masný simentál CIPRIANA (SK 800375202)
s býčkem nar. 15.12.2011 po inseminačním býkovi VINGEGAARD COLORADO P
(foto: Marián Dukes, Slovenský Chov)

❒ Úvodní slovo ředitele ČSCHMS Kamila
Maláta na chovatelském dni ve Skalici
(foto: Pavel Káčer)

❒ Plemenný AGSK SIR SKALICA 2149 (ZSI 144) býk ze skalického chovu
(foto: Pavel Káčer)

sté. Prodávají se první plemenné
jalovice a kaÏdoroãnû se zaãíná
odchovávat kolem 30 plemenn˘ch b˘kÛ pro slovensk˘, ale
uÏ i pro ãesk˘ trh. Stávající poãet
150 otelen˘ch plemenic hodlají
majitelé zv˘‰it aÏ na 200 kusÛ.
Doslova revoluãním krokem
a milníkem byl rok 2011, kdy
bylo celé stádo zapojeno do ãeského systému kontroly uÏitkovosti a v˘poãtu plemenn˘ch
hodnot.
V‰ichni úãastníci velmi vydaﬁeného chovatelského dne se
mohli na vlastní oãi pﬁesvûdãit
o kvalitách tohoto chovu. Více

neÏ 80 úãastníku ze slovenské,
ale i ãeské chovatelské veﬁejnosti
se po velmi kvalitních dopoledních pﬁedná‰kách odebralo na
prohlídku farmy. Chovatelé mûli
moÏnost
posoudit
úroveÀ
odchovu na nûkolika vûkov˘ch
kategoriích jalovic. Mimochodem
velmi se diskutovalo nad vhodností zapou‰tût jalovice jiÏ v 14
mûsících vûku. Pﬁednosti jednotliv˘ch uÏitkov˘ch smûrÛ a linií si
mohl kaÏd˘ „osahat“ pﬁímo na
jednotliv˘ch plemenicích a jejich
telatech. ZaslouÏené uznání sklidila i pﬁipravenost farmy na chovatelsk˘ den. Celé setkání se nadprÛmûrnû povedlo a velmi

❒ Odpolední prohlídka stáda firmy MOVIS (foto: Pavel Káčer)

❒ Sál během dopoledního bloku
přednášek byl zaplněn do posledního
místečka (foto: Pavel Káčer)

❒ Jedním z přednášejících na semináři
byl také Jan Kopecký z ČSCHMS
(foto: Pavel Káčer)

dÛstojnû prezentovalo obrovskou práci odvedenou ve Skalici
v poslední dobû.
M˘m osobním dojmem je, Ïe
pro nás v âesku mÛÏe b˘t tento
chov pﬁíkladem hned v nûkolika
smûrech. Jasná orientace na
inseminaci a genetick˘ pokrok,
intenzivní odchov jalovic, vÛle
a zájem majitelÛ posouvat chov
dopﬁedu, orientace na objektivní
hodnocení a propagaci chovu.
To jsou pﬁíklady postupÛ a zásad,
které bohuÏel obãas u na‰ich
chovÛ postrádáme. Po b˘cích
z
„americk˘ch
Bushov˘ch“
embryí se u nás jiÏ narodilo 842
telat a toto ãíslo se bude asi dále
zvy‰ovat. Jde totiÏ o genetiku,
která má potenciál na‰im chovÛm pﬁinést uÏitek. A o to
pﬁece nejvíce jde.
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