Zde je dobré místo pro život.
Zemědělská firma
ZOD Brniště a.s.
Zemědělská firma ZOD Brniště a.s. hospodaří v půvabné krajině v podhůří
Lužických hor. Pracujeme tak, aby naše venkovská krajina dala svým obyvatelům
práci a přitom zůstala krásná a přitažlivá i pro návštěvníky odjinud.

Kdo jsme a co chceme

Headline at vero eos et accusamus

ZOD Brniště a.s. patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice.
Hospodaříme na 2400 hektarech zemědělské půdy a zabýváme se rostlinnou i živočišnou výrobou. Jsme největším českým chovatelem krůt, vynikající výsledky máme i v chovu mléčného skotu a produkci mléka. Významné je i zpracování krůtího masa a drůbežích specialit a obchod s masnými
výrobky prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT CZ s.r.o.
Zemědělství je podnikání i poslání. Zajišťuje výživu obyvatelstva a formuje tvář krajiny a kvalitu života. Zemědělské firmy však nesmí zapomínat ani
na ekonomickou stránku. Jedině ekonomicky silná firma je schopna pomáhat lidem ve svém okolí a být prospěšná svému kraji.
Ing. Petr Kubíček, předseda představenstva

Naši lidé
V ZOD Brniště a.s. pracuje více než 150 lidí, z toho v zemědělské prvovýrobě
jich je přes 60 a v dceřiné firmě PROMINENT CZ přes 80. Další zaměstnanci
pracují v Podralském nadačním fondu ZOD a kromě toho dáváme práci
i řadě externistů.
Počet zaměstnanců ZOD Brniště a.s.
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Systematické personální řízení považujeme za klíčové. Chceme, aby na všech
postech společnosti působili produktivní a loajální lidé, kterým přináší práce
radost. Pracujeme na tom, aby naši pracovníci byli jako jeden tým a cítili
odpovědnost za svoji práci i za krajinu, ve které žijí.
Vývoj konsolidovaného obratu (v mil. Kč)
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Stipendijní program pro střední zemědělské školy
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Snažíme se pomáhat i při výchově nových zemědělských odborníků
a specialistů. Prostřednictvím našeho stipendijního programu „Jdi na
zemědělku!“ podporujeme zemědělské studijní obory na Střední škole
hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a jednáme i s dalšími školami
v Libereckém kraji.

Rostlinná výroba
Hospodaříme v obilnářsko-bramborářské oblasti v nadmořské výšce od 320 do 340 m nad mořem,
na půdách středních až lehkých. Celkově obděláváme 2400 ha zemědělské půdy, z toho výměra orné
půdy činí 2150 ha a 250 ha tvoří trvalé travní porosty.
Hlavní krmnou plodinou je ozimá pšenice, jejíž výměra stále roste. Vzhledem k vlhčímu klimatu pěstujeme hlavně krmné odrůdy, které se používají na výrobu krmných směsí pro krůty. Z kukuřice a jetelo
-trávy získáváme kvalitní objemná krmiva pro chov skotu. Z kukuřice vyrábíme siláže a CCM (silážovaná
drť směsi palic s vřeteny bez listenů), z vojtěšky a jetelotrávy senáže.
Páteřní tržní plodinou naší výroby jsou řepka ozimá a ozimý ječmen, který vzhledem k časné sklizni
máme v osevním postupu především jako předplodinu řepky. Výměry nad 100 ha zaujímají také hrách
a jarní pšenice a v některých letech okrajově pěstujeme i žito, oves a triticale.
Zpracování produktů rostlinné výroby
Čištění, sušení zrnin a výroba šrotu pro živočišnou výrobu probíhá na posklizňové lince v areálu
bývalého mlýna v Brništi.

Přibližná výměra hlavních plodin
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Živočišná výroba
Chov a výkrm krůt
Jsme největším chovatelem krocanů a krůt v ČR. Za rok nakoupíme zhruba 180 000 ks jednodenních krůťat a vyprodukujeme 2 800 000 kg živé drůbeže.
Drůbež chováme v uzavřených halách na hluboké podestýlce převážně ze slámy. Krůty se vykrmují do 16 týdne, kdy
dosahují váhy 10 až 11 kg, krocani mají v 21 týdnech váhu 20 až 22 kg. Vykrmenou drůbež odvážíme na jatka v Polsku
a Německu. Dosahujeme hodnot konverze 2,65 - 2,68 (množství krmení na 1 kg přírůstku).

Chov Skotu
Patříme k předním chovatelům černostrakatého holštýnského skotu v ČR. Našich 690 dojnic je ustájeno na farmě
ve Velkém Grunově ve volných stájích. V letech 2005 – 2006 jsme postavili nový kravín pro 252 dojnic, který splňuje
všechny podmínky vhodného životního prostředí. Ke krmení používáme jen nejkvalitnější krmiva z vlastní produkce.
Podnik má uzavřený obrat stáda. Jalovičky jsou odchovávány ve venkovních individuálních boudách do 2 dvou
měsíců stáří. Do 6 měsíců stáří se chovají ve společných kotcích, pak se převážejí na farmu v Kamenici u Zákup.
Zde jsou připuštěny a zpět se vrací v pěti měsících březosti. Stáří jaloviček při prvním otelení je nižší než 24 měsíců.

Výroba mléka
Dojení se provádí v paralelní dojírně Fullwood 3x denně. Mléko si denně odváží mlékárna z Drážďan. Denní dodávka mléka se pohybuje
mezi 19 000 – 20 000 litrů.

Roční dodávky mléka v tisících litrů

Výrobek „Mléko Prominent“ se v 7. ročníku soutěže Výrobek roku 2010 Libereckého kraje umístil na 3. místě v kategorii Mléko
a mléčné výrobky.
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V chovatelské soutěži pořádané Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR za rok 2009 o podnik s nejvyšší produkcí tuku a bílkovin se
náš podnik umístil v kategorii podniků se 401 a více uzávěrek normovaných laktací na 3. místě. Výsledek činil 793 kg tuku a bílkovin při
11 492 kg mléka (3,78 % tuku a 3,13 % bílkovin).
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Farma ve Velkém Grunově byla oceněna plaketou Svazu holštýnského skotu ČR za vysokou užitkovost v kontrolním roce 2010 (mléko
11 443 kg, tuk – 3,71 %, bílkovina – 3,13%). V kategorii podniků nad 401 a více uzávěrek se farma umísťuje každoročně do 15 místa
z chovů v České republice.
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V kategorii krav s celoživotní užitkovostí 100 000 l mléka máme 11 krav. Každá tím získala zlatou plaketu s vyrytým jménem.
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S prefixem BR (Brniště) VG (Velký Grunov) je v ČR zaregistrováno 19 plemenných býků. V roce 2014 - vyhlášen zlepšovatel
býk Lurph NXA746.
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V roce 2014 dodala Farma Velký Grunov do mlékárny rekordních 6,793 milionů litrů mléka.
V kontrolním roce 2015 činila užitkovost 11 319 kg mléka a 805 kg tuku a bílkoviny.
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PROMINENT CZ s.r.o.
Dceřiná společnost PROMINENT CZ s.r.o. se zabývá velkoobchodem
a maloobchodem s masem a masnými výrobky. Maso, hlavně krůtí, zpracováváme ve vlastním provozu v Brništi. Kromě velkoobchodní činnosti
provozujeme 14 vlastních maloobchodů (včetně pojízdné prodejny),
zaměřených zejména na prodej krůtího masa a specialit. Firma
PROMINENT CZ s.r.o. je největším výrobcem uzenin z krůtího masa v ČR.

Ocenění
2010
Krůtí uzené prso dceřiné společnosti Prominent získalo 1. místo v kategorii Maso a masné výrobky v soutěži o výrobek roku Libereckého kraje. Na 3. místě se umístil krůtí uzený plátek a ocenění
získal i krůtí polosuchý salám.

2011
Krůtí uzený plátek a krůtí párečky získaly 2. resp. 3. místo v soutěži o výrobek roku Libereckého kraje.
Krůtí párečky dceřiné společnosti Prominent získaly ocenění Regionální potravina Libereckého kraje 2011.
Krůtí uzený plátek, prso, krůtí párečky a mléko Prominent získaly také ocenění regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj.

2012
Dceřiná firma Prominent byla velmi úspěšná v soutěži Výrobek roku 2012 Libereckého kraje. Pečené krůtí horní křídlo získalo 1. místo a v první desítce výrobků se umístily i další produkty – krůtí
klobása, uzené krůtí spodní stehno, uzené krůtí křídlo a krůtí klobása na gril.

2015
Krůtí uzený plátek, prso, krůtí párečky opětovně získaly ocenění regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj.

www.krutimaso.cz

Další aktivity

ZOD energetická s.r.o.
V roce 2010 vybudovalo fotovoltaické elektrárny 415 kW na středisku krůt – provoz 4.

Pískovna
V pískovně ve Velkém Grunově se těží písek vhodný pro veškeré pozemní práce a stavební účely.

Čerpací stanice PHM
Od listopadu 2001 slouží čerpací stanice s naftou i benzínem nejen ZOD, ale i obyvatelstvu v okolí.

Zemědělská pozemková a.s.
Je naší společnou firmou s AVENA v.o.d. Kravaře. Zajišťuje nákup zemědělských pozemků v nových oblastech
budoucího hospodaření. Jedná se o otevřenou společnost, do které se mohou zapojit i další zemědělské podniky
s cílem zajistit si přístup k půdě, na které hospodaří.

Strategická expanze
Snažíme se investovat do majetkových podílů v perspektivních zemědělských firmách. V průběhu minulých let jsme
získali významný podíl ve společnosti Agro Bílá a.s., na jejímž strategickém řízení se podílíme.

Podralský nadační fond ZOD
Protože vlastníme většinu námi obdělávané půdy, je naše vazba na krajinu mnohem silnější. Přejeme si, aby náš kraj byl
atraktivním místem pro život místních obyvatel i návštěvníků. Proto jsme zřídili Podralský nadační fond ZOD.

Ekocentrum Brniště
Ekocentrum, obklopené zrekultivovanou parkovou zahradou, je střediskem veškerých aktivit PNF. Jsou v něm učební a přednáškové sály, výstavní plochy, herní a výuková
místnost pro děti, informační centrum a technické zázemí. V centru PNF organizuje přednášky, semináře a výstavy. Jeho zázemí využívá Ekokroužek pro místní děti a pořádají
se v něm relaxační a kreativní večery.
Ekocentrum Brniště vzniklo v rámci příhraničního projektu „Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko“. Partnery projektu byly obce Brniště a Neukirch
a Centrum ochrany přírody v Neukirch/Lausitz.

Výukové programy
Od roku 2015 nabízí PNF základním a mateřským školám 12 výukových programů zaměřených na ekologii a zemědělství. O programy je velký mezi školami velký zájem, proto
se nabídka neustále rozšiřuje.

Stezka hastrmanů Brniště
Stezka hastrmanů je zábavně-vzdělávací okruh o délce 7 kilometrů v Brništi a jeho blízkém okolí, určený pro pěší, cyklisty a kočárky. Na 11 tematických zastaveních informuje
o životě v blízkosti rybníků a potoků a o významu mokřadů a lužních lesů.

Jezdecké stezky – areál Brniště
Celkem se jedná o více než 30 kilometrů značených tras v polích a loukách v okolí obce Brniště, upravených a vybavených pro jízdu na koních. Provoz na stezkách je celoroční.

Akce pro veřejnost
V Brništi PNF organizuje pravidelné akce pro širokou veřejnost. Dožínky Brniště, Festival Jurt či Brnišťský půlmaratón mají stoupající návštěvnost.

www.podralsko.cz

ZOD Brniště a.s.
Jáchymov 1
471 29 Brniště
tel.: + 420 487 850 132, fax: + 420 487 850 135
e-mail: info@zodbrniste.cz
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