Dojený skot

European Jersey Forum
poprvé v ČR
V mnoha zemích západní Evropy je chov plemene jersey tradicí a rutinou, u nás je to zatím nadšení a zápal,
ale základy tady jsou a my na nich budeme stavět.
Historicky poprvé se v Praze v České republice ve dnech 20. až 23. září
2019 konalo Evropské jerseyské fórum
(EJF 2019). Velké cti se dostalo Českému svazu chovatelů málopočetných
dojných plemen skotu, který přivítal
sedmdesát účastníků z osmi zemí Evropy. Většina z nich byla v ČR poprvé
a přilákala je zvědavost. Chov jerseyek
v Čechách byl pro ně velkou neznámou. ČSCHMDPS reprezentovala předsedkyně svazu Ing. Ingrid Štěpánová
a Ing. Petr Zajíček, kteří zároveň velmi
náročnou akci organizačně zajišťovali.

Den prvý
V pátek 20. září se účastníci po příletu do Prahy ubytovali a následovala
první část meetingu. K zahájení celé
akce si vzal první slovo prezident EJF
pan Benoit Guiollier z Francie a sekretář EJF pan Peter Larson z Dánska. Po úvodu zaznělo představení
České republiky a prezentace o stavu
zemědělství v ČR. Následovaly přednášky, kde se všichni mohli seznámit
s aktuálním stavem chovu krav jerseyského plemene v jednotlivých zemích a jejich plány. Zazněly podněty
a nápady, jak podpořit osvětu chovu
a produktů z mléka tohoto krásného plemene. Za českou stranu přednášel Ing. Petr Zajíček. Procházka
historickým centrem Prahy a večeře

Školní podnik ČZU, farma Požáry

v Novoměstském pivovaru uzavřela
program počátečního dne.

Den druhý
První sobotní zastávkou dvou autobusů s hosty byla rodinná farma
CZF Miller Svrkyně. Z tváří účastníků bylo vidět překvapení z úrovně
chovu a propracovaného marketingu. Mléko a výrobky ze své, ale také
z přidružených farem rozváží zákazníkům pomocí pojízdných prodejen.

Ing. Jan Miller jim navíc prozradil, že
do budoucna plánuje veškerý provoz
robotizovat.
Následoval přesun na farmu Požáry Školního zemědělského podniku
ČZU Lány. Hlavní zootechnik Ing.
Ivo Ždánský kromě ochutnávky vína
z produkce školního podniku pečlivě
připravil přehlídku krav. Předvádějící svým výkonem vytvořili úžasnou
atmosféru. Někteří hosté nadšeně
jásali, když zjistili, že zvířata pocházejí, nebo jsou potomky plemenic
z jejich farem.

Den třetí
Krásnou prosluněnou neděli otevřel
program na Farmě Tehov. Do předvadiště vstupují děti s telátky, o něco
starší vodiči s jalovičkami a kruh uzavírají nejstarší plemenice. Precizně
připravená přehlídka všech věkových
kategorií 'jerseyek' brala hostům dech.
Následovala ochutnávka rozmanitých
produktů z jerseyského mléka českých farem: Na Podskále, Farma Bláto, V30 s. r. o. a Ranch Březenecká.

1. zemědělská a. s. Chorušice
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Ochutnávka produktů v Tehově
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Z přednášky EJF, zástupci ČR –
Ing. Ingrid Štěpánová
a Ing. Petr Zajíček

Prohlídka chovů byla ukončena návštěvou 1. zemědělské a. s. Chorušice.
Po vjezdu do areálu podniku, pohled
na zeď slávy šampiónek všech plemen,
které zde chovají, dal všem najevo,
kde se ocitli – ve velkochovu s novou
stájí, špičkovou technologií pro welfare zvířat, provádění embryotransferů a výroba extrudovaných krmných
doplňků. V Chorušicích na všetečné
otázky odpovídal a podnikem provedl MVDr. Miroslav Hrdlička, předseda
představenstva. Mohli se přesvědčit,
že lze technologicky zkombinovat
chov holštýnských, brown swisských
i jerseyských krav.
V podvečer se konala druhá část meetingu, zaznělo poděkování a oﬁciální
rozloučení.

Den čtvrtý
Aby hosté zažili i jiné rozptýlení, byla
do programu vložena rovněž prohlídka hradu Křivoklát, oběd v soukromém pivovaru v Mělnickém Vtelně,

EJF na svém letošním zasedání rozhodlo o:
• vytvoření pracovní skupiny pro uspořádání Evropské výstavy jerseyského
skotu;
• ustanovení etického kodexu pro vystavování jerseyek;
• přípravě veřejného registru hodnotitelů plemene jersey;
• vytvoření facebookové stránky EJF.
Při EJF padl všeobecný konsenzus účastníků v následujících bodech:
• výrazný apel na rozšiřování genetické bezrohosti;
• snaha maximálně rozšířit frekvenci alel pro -kasein BB a -kasein A2A2
v populaci;
• maximální využívání sexovaných inseminačních dávek pro účely obratu
stáda a testování vhodných masných plemen pro užitkové křížení (nyní
takové testy provádí Viking Genetics a INRA);
• podpora a udržení trendu nárůstu krav v PK, který je patrný ve všech zemích;
• snaha o společné počítání PH (nyní takový společný projekt připravuje
Dánsko, Francie a Velká Británie, přičemž další státy se mohou přidávat).
Při EJF se dále podařilo učinit další pokrok v harmonizaci LPE a hodnocení
v rámci celé Evropy.
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výroby piva, a výlet do pískovcového
bludiště v CHKO Kokořín.
V pondělí dopoledne po návštěvě Koněpruských jeskyní, všichni již unaveni, ale s úsměvem, sdělovali své dojmy
uplynulých dní. Největším překvapením
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na na jiném principu vlastnictví. Potěšila nás jejich pozitivní reakce na současný stav našich chovů, které navštívili.
Obrovským potleskem potvrdili, že se
nemáme za co stydět a že naše chovy
jsou na evropské úrovni. Chov jerseyek,

Prezident EJF Benoit Guiollier
(FR) a sekretář EJF Peter Larson
(DK), zleva

těchto „malých-velkých”, speciﬁckých
a individuálních krav, má v České republice své místo a budoucnost.
Český svaz málopočetných dojných plemen skotu, z. s., by chtěl touto cestou
upřímně poděkovat všem navštíveným
podnikům za umožnění prohlídky, skvělou přípravu, čas a úsilí věnované této akci.
Velmi děkujeme farmám, jež poskytly své
vynikající výrobky k ochutnávkám a občerstvení. Žádná akce se neobejde bez
ﬁnančních prostředků, a proto mnohokrát děkujeme našim partnerům, ﬁrmě
Fides Agro, spol. s r. o., a ﬁrmě Schaumann ČR, s. r. o., za jejich podporu. Také
jejich zásluhou se nám povedlo propagovat české jerseyské chovy na mezinárodní
úrovni. Velice si vážíme vaší přízně, která
nám dodává ohromný díl energie a motivuje nás do další práce.
Ing. Jaromír Vlček
Český svaz chovatelů
málopočetných dojných
plemen skotu
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