


ZÁKLADNÍ INFORMACE

 název: Zemědělské družstvo Haňovice

 sídlo podniku je Haňovice č.18, Chudobín

 velikost podniku je střední, 130 zaměstnanců

 výrobní oblast řepařská, obilnářská





Rostlinná výroba

 výměra: 2100 ha

 tržní plodiny: 

• potravinářská pšenice

• sladovnický ječmen

• travní semena

• řepka

• cukrovka



Bioplynová stanice

 ŽV bez investiční podpory

 výkon 1 MWe, 0,928 MWt

 produkce 8 500 MWe a 4 300 MWt užitkového tepla mimo BPS

 vstupy - kejda hospodářských zvířat, zbytky krmiv, cukrovarské řízky, 

zbytky z veřejné zeleně



Výroba 3D strun a dalších výrobků



Skleníky 

 říjen 2015 - schválení záměru členskou schůzí, říjen 2016 –

kolaudační souhlas 

 rozloha 3 ha, 35 zaměstnanců

 650 tun koktejlových rajčat ročně



Chov skotu

 800 kusů krav a jalovic holštýnského plemene

 roční produkce: 4 mil. litrů mléka



CHOV PRASAT



Historie chovu prasat

2005

Rekonstrukce

2011

Repopulace

Topigs 40 / Topigs 20 

x Top Pi

2016

TN70 x Norsvin 
Duroc



Systém chovu prasat

 3-týdenní systém

 InGene (uzavřený obrat stáda)

 TN70, Norsvin Duroc

 zdravotní status SPF

 2x ročně zdravotní monitoring 



Výsledky reprodukce

2016 2017 2018 1-8/2019

březost po 1. 

inseminaci (%)

92,6 94,7 93,6 91,7

oprašenost

(%)

88,5 88,2 87,2 81,1

živě nar. 

selat/vrh (ks)

13,7 13,8 13,9 14,3

odstavených 

selat/vrh (ks)

12,2 12,3 12,3 12,4



Živě narozených selat vs. porodní hmotnost
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Výsledky z předvýkrmu a výkrmu

2016 2017 2018 1-8/2019

přírůstek v PV 

(g/den)

0,417 0,447 0,427 0,462

ztráty na PV

(%)

1,2 1,3 1,5 1,6

přírůstek ve výkrmu 

(g/den)

0,860 0,912 0,924 0,933

ztráty na V

(%)

3 1,2 1,6 1,7

zmasilost (%) 57,6 58,5 59,1 59,6

zatřídění v S,E 90,3 92,6 96,0 96,8

 Odstav ve věku ± 27 dní, Odstavová hmotnost ± 8,2 kg





Prodáno na jatka/vrh
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Vývoj denního přírůstku a zmasilosti 
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Co děláme navíc?

 2x ročně kontrolní dny (ošetřovatelé, vedení, veterináři, výživáři, šlechtitelé)

 okamžité řešení problémů

 důkladná evidence (kontrolní vážení selat), od zapuštění po prodej na jatky

 rozdělení selat dle pohlaví

 účast na odborných seminářích - ošetřovatelé, zootechnik



Co děláme navíc?

 využívání nově nabitých vědomostí

 automatické rosení na porodně

 manuální rosení na březárně

 dravé mouchy na likvidaci hmyzu

 1x měsíčně kontrola objemové hmotnosti





Děkuji za pozornost!


