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Šľachtiteľský chov plemena charolais
pod beckovským hradom
Ešte nedávno boli známi
najmä vďaka svojmu chovu
ošípaných. Už šiesty rok však
budujú stádo francúzskeho
mäsového plemena charolais.
O tom, že sa im ich práca
darí, svedčí nielen priznanie
štatútu šľachtiteľského chovu
tohto plemena, ale aj razantný
štart do súťaže NAJ slovenský
chov. O „najčerstvejšom“
šľachtiteľskom chove plemena
charolais sme sa porozprávali
s manažérkou Ing. Danou
Táborskou, ktorá nás
sprevádzala po areáli Farmy
Beckov.
Na počiatku bol dovoz
Ak chce chovateľ vybudovať stádo mäsového
dobytka, najschodnejšia a hlavne najrýchlejšia cesta vedie cez dovoz mladých plemenných
zvierat. Tento variant je výhodný aj v prípade,
že chovateľ nemá žiadny mliekový, resp. kombinovaný dobytok, na báze ktorého by vybudoval svoje stádo dojčiacich kráv. To bol aj prípad
beckového družstva, ktoré v októbri 2011 doviezlo z Českej republiky prvých 32 vysokoteľných jalovíc. Tie, podobne ako všetky ďalšie
dovezené mladé plemennice (celkovo ich bolo
131), pochádzali z jedného českého chovu na
Vysočine.
V máji 2012 pribudol do stáda prvý plemenný býk. Išlo plemenníka TREND SMILOVSKÝ,
ktorý bol potomkom špičkového plemenníka
CASOAR. Prvé teľa sa v beckovskom chove narodilo v tomto istom mesiaci. O rok neskôr pribudli do stáda dva plemenníky priamo z Francúzska (HERAULT a HERACLES). Koncom prvej
februárovej dekády roku 2014 sa v tunajšom
chove narodilo už 100. teľa a v apríli toho istého roka pribudli do stavu plemenníkov ďalší
dvaja „Francúzi“. Tentokrát išlo o plemenníky
INCA a ISOLOIR.

Čerstvý šľachtiteľský chov
Plány na získanie štatútu šľachtiteľského chovu sú logickým vyústením snahy tunajšieho
manažmentu. Ten si stanovil už pri zakladaní
chovu, že stádo bude producentom kvalitného
plemenného materiálu. Po splnení všetkých
podmienok bol Zväzom chovateľov mäsového
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dobytka na Slovensku priznaný tento štatút
16. 11. 2016. Vybudovanie stáda od dovozu
prvých vysokoteľných jalovíc po priznanie
štatútu trvalo niečo málo nad 5 rokov. Beckovskí chovatelia sú aj členmi Svazu chovatelů
masného skotu, kde intenzívne spolupracujú
najmä s Ing. Janom Kopeckým. Spolupráca
s oboma zväzmi je výhodná nielen z hľadiska
možného predaja plemenného materiálu, ale aj
získavania nových informácií a kontaktov.

Tretia „várka“ plemenného materiálu
V Beckove začali s produkciou plemenného materiálu ešte v roku 2014. Prvé plemenné býky
umiestnili na jar 2015 do odchovní plemenných býkov v Benešove a Osíku. Prvé jedince
boli predané formou aukcie. Nových majiteľov
si nakoniec našlo všetkých 10 mladých plemenníkov. Cez benešovskú odchovňu putovali
4 jedince do Českej republiky, zvyšná šestica
šíri dobré meno tunajšieho genofondu v rámci
Slovenska. V roku 2016 zvolili beckovskí manažéri inú „taktiku“. Všetky mladé plemenné býky
odchovali vo vlastnej odchovni, ktorá vznikla
prerobením pôvodnej unikátnej dvojpodlažnej
maštale pre odchov ošípaných (tú sme spomínali aj v reportáži v Slovenskom CHOVe 5/2002,
s.6-7). Odchov mladších vekových kategórií
býkov je sústredený do priestorov bývalých
silážnych žľabov, ktoré boli pri adaptácii prestrešené. Jalovice sú odchovávané v časti krytého senníka. V roku 2016 bolo pre záujemcov
k dispozícii 12 mladých plemenníkov. Tentokrát
boli všetky predané do slovenských chovov. Ak
ste zvedaví, aké plemenníky produkujú beckovskí chovatelia plemena charolais, pokojne sa
obráťte na kolegov z RD Plavnica, RD Prameň
so sídlom v Sulíne, Žihľavník, s. r. o., Omšenie,
Ranč pod Ostrou skalou či SHR Vladimíra Malíčka, Moravské Lieskové. Hoci je história produkcie plemenného materiálu pod beckovským
hradom pomerne krátka, už sa našli chovatelia, ktorí sa po prvých dobrých skúsenostiach
vrátili do chovu pod beckovským hradom. Keďže v súčasnosti už nie je možné spoliehať sa len
na už spomínané ústne podanie referencií či
klasickú inzerciu v tlačených médiách, beckovskí manažéri prevádzkujú vlastnú internetovú
stránku www.farmabeckov.sk a veľký prínos
vidia aj v inzercii na príslušných predajných
portáloch. Z nich sa im najviac osvedčil www.
bazos.sk, cez ktorý predali veľkú časť svojho
plemenného materiálu. Podľa slov Ing. Táborskej majú pripravené aktivity smerom k moderným komunikačným kanálom, akým je napr.
facebook. Tu sa, podobne ako pri ústnom šírení
správ, využíva systém reťazenia a vetvenia informácií.

Pre tento rok
ok je
pripravených
avených
pre záujemcov
áujemcov 15 mladých plemenných býkov,
ktoréé budú pripravené na bonitáciu v jarnom
období. V plemenitbe sa zo strany býkov kladie
dôraz na ľahké telenie a, samozrejme, vysoké
plemenné hodnoty pre rast. Matky sú vyberané s dôrazom na vynikajúcu produkciu mlieka
a rastovú schopnosť potomstva do veku 120,
resp. 210 dní. Selekcia v samičej časti stáda
bola v prvých rokoch veľmi prísna a aj preto
sa tento rok otelili len 2 jalovice. Pre budúcu
sezónu by ich malo byť už 15. Počet dospelých
plemenníc sa pohybuje okolo 110, čo v podstate zodpovedá veľkosti základného stáda, ktoré
dokáže uživiť výmera 590 ha poľnohospodárskej pôdy (z toho okolo 140 ha TTP).

Moderné zimovisko
Isto ste si všimli titulnú snímku tejto reportáže. Podobne ako 3 ďalšie snímky pochádza
z areálu čerstvo skolaudovaného zimoviska.
Je vybavené pevným kŕmiskom s možnosťou
fixácie zvierat pre veterinárne zákroky (vrátane plánovanej inseminácie) a štvoricou prístreškov. Doteraz využívali v chove prirodzenú
plemenitbu. Pre rok 2017 plánujú vyskúšať insemináciu prvých 25 kráv na druhú teľnosť. Do
budúcnosti plánujú stanoviť pomer medzi prirodzenou plemenitbou a insemináciou 50/50.
Inseminačné dávky by mali pochádzať z materskej krajiny tohto plemena, t.j. z Francúzska.
Zimovisko je veľmi dostupné aj v nepriaznivom
počasí, čo umožňuje dovoz krmív pre samičí
materiál prostredníctvom miešacieho kŕmneho
voza. Vysokoteľné kravy dostávajú zmes sena
a kŕmnej slamy a tesne pred otelením a po ňom
dostávajú zmesnú kŕmnu dávku z konzervovaných objemových krmív. Mladé plemenné býčky v odchove majú zmesnú kŕmnu dávku obohatenú o 4 kg jadrovej zmesi denne. Pastviny
sú po vypasení mulčované a prevzdušnené
a prisievané zmesou zloženou z 20 % ďatelinovín a 80 % pastevnej trávnej zmesi. V prípade
lúk bol využitý systém tzv. spiacej sejby, ktorá sa vykonáva neskoro na jeseň a osivo klíči
skoro na jar. Rastlinná výroba je z väčšej časti
orientovaná na produkciu krmovín na ornej
pôde. Tá je veľmi intenzívna, napr. po zbere raže na zeleno (na siláž) sa tá istá plocha využíva
na pestovanie ciroku, ktorý zvykne dať v tom
istom roku ešte 2 úrody (opäť na siláž).

Predaj zástavového dobytka, mäsa
i ovocných muštov
Okrem produkcie plemenného materiálu v Beckove realizujú, samozrejme, aj predaj zásta-
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Teľatá narodené v zimovisku sa rýchlo prispôsobia zimným podmienkam.
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Pohoda na slame a blízkosť matky. Čo viac im treba.
vového dobytka. V tomto segmente, podobne
ako pri predaji plemenného materiálu ešte len
rozbiehajú svoje obchodné aktivity. Prvý rok
(2015) putovali beckovské zástavové zvieratá
do Rakúska, o rok neskôr do Turecka. V tomto
roku by mali podľa všetkého pokračovať v predaji zástavového materiálu do krajiny polmesiaca. V čase vyjdenia tohto článku by mali byť
už uvoľnené legislatívne bariéry v súvislosti
s ochorením Modrý jazyk, ktoré dočasne zastavili obchodné aktivity. Predaj výsekového
mäsa by mal byť podľa Ing. Táborskej spustený v priebehu tohto roka. Na jeho propagáciu
a, samozrejme, aj realizáciu sa už pripravuje
príslušného sekcia na vlastnej internetovej

Celkový pohľad na zimovisko.
stránke.
Stredisko Beckov sa po zrušení chovu ošípaných stalo domovom aj pre novozaložený ovocný sad s výmerou 12 ha (spolu viac ako 8 000
stromov a kríkov). Okrem klasických sliviek,
hrušiek, marhúľ či višní tu nájdete aj menej
zvyčajné ovocné kríky, ako napr. arónie či rakytníky. Celá produkcia ovocia je používaná na
výrobu zmiešaných muštov a pyré pod značkou
Ovocňák (ich základom je jablková šťava, ktorej podiel tvorí spravidla 80 %), ktoré sa spracúvajú v 40 km vzdialenom sídle materskej firmy TOKO AGRI v Rudiciach.
Zimnú idylu na snímkach zo svahov Považského
podolia dopĺňa na tejto strane ešte pohľad na

letnú pastvu v pozadí s dominantou - Beckovským hradom, ktorého kamenný predchodca
vznikol už v 13. storočí. Náš návrat do Beckova
po takmer 15 rokoch sa niesol v znamení novej
éry tunajších farmárov, ktorú vsadili na produkciu kvalitných plemenných zvierat plemena charolais a ovocných muštov a pyré. My im
v tom držíme palce, aby sme sa sem mohli o 15
rokov (a možno aj skôr) vrátiť a priniesť vám
ďalšie dobré správy z Beckova.
Marián Dukes
Slovenský CHOV
Snímky: autor a archív spoločnosti
Farma Beckov

Pohľad na Beckovský hrad nie je z tejto strany verejnosti príliš známy. Tentokrát dostal novú dimenziu v popredí.
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