VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, KOLEGOVÉ,
držíte v rukou v pořadí čtvrté vydání našich
Faremních novinek. Dočtete se v nich opět o
spoustě akcí a investicí, které se v našich
společnostech uskutečnily od loňského jara.
Hodnotíme zde rovněž i výsledky hospodaření, které
jsme v roce 2011 dosáhli.
A byl to opravdu úspěšný rok! Sice nás v březnu a
dubnu potrápilo velké sucho, ale dostatek srážek v
květnu a červnu se postaral o v regionu nadprůměrné výnosy a spolu s dobrými cenami o jeden z
nejlepších výsledků.
Bohužel mrazy 4. května 2011 zcela zničily
úrodu veškerých jablek, švestek a třešní v Nebílovských sadech, kdy takový propad produkce
nepamatují pamětníci od založení sadů.

Ale je to právě příroda, která nás neustále
překvapuje svými rozmary, a my se jí musíme
přizpůsobit jak diversifikací výroby, tak precizností
naší práce.
Jsem přesvědčený, že i letošní rok nakonec
skončí úspěšně, neboť ceny zemědělských komodit
se drží stále na vysoké úrovni a pomohou nám
nahradit propad, který způsobily letošní únorové
holomrazy na našich polích.
Doufám také, že se společně setkáme opět ve
velkém počtu poslední srpnovou sobotu na II.
Dožínkách, které se loni setkali s tak velkým
ohlasem. Přeji Vám pohodové léto a úspěšný rok
2012.
Ing. Pavel Netrval

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA KRÁČÍ SPRÁVNÝM SMĚREM
Dovolte mi, abych Vám naši živočišnou výrobu
Lukrena a.s. krátce představil. Výroba prošla za
poslední měsíce mnoha různými změnami.
Každý ví, že práce s živým materiálem – se
zvířaty patří mezi nejobtížnější odvětví v zemědělství. Na chov působí mnoho okolních vlivů. Jsou
to zejména choroby a vlivy okolní přírody na pastvě
a při pěstování, sklizni a výrobě krmiv.
ŽV Lukrena a.s. se se vším vypořádala letos
velmi profesionálně a právem patří mezi tři nejlepší
družstva v chovu červenostrakatého
skotu v ČR. Tak např. v užitkovosti
v měsíci červenci 2011 jsme dosáhli
průměrné dojivosti 21,8 litru na
ustájenou krávu a 27,31 litru na
podojenou krávu (při celkovém stavu
292 dojených krav).
V odchovu se můžeme od ledna
do září 2011 pochlubit 328 ks
narozených telátek s úhynem jen
5,8%. Ke kvalitnějšímu krmení telat
v porodnici přispívá v současné době
naše novinka – MILK TAXI.
Je to vozík, který automaticky
nadávkuje komponenty, vyrobí kvalitní
krmné mléko, ohřeje jej, udržuje
stálou teplotu a prvnímu i poslednímu
teleti se dostane stejná kvalita i
teplota nápoje. Po několik týdnů jsme
měli vozík zapůjčený ve zkušebním

provozu, velmi se osvědčil, proto se vedení firmy
rozhodlo jej zakoupit. Výše uvedená čísla ukazují na
výborný přístup všech pracovníků, kteří nic
nenechají náhodě.
Stáj pro přezimování masného dobytka dostala
finanční injekci v podobě rekonstrukce prostor pro
krmení, přístupové cesty, vybudoval se též
přístřešek nad krmovištěm s novými okapy a svody.
Zjednodušilo se také kydání hnoje, stáj je čistě
vybílená.
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Nesmíme zapomenout také na odchovnu mladého dobytka v Libákovicích, kde po odstavu telat ze
střediska Řenče pokračuje práce – odchov jalovic a
jejich inseminace. Díky výborné práci v tomto
středisku jsme mohli v roce 2011 prodat 22 kusů
vysokobřezích jalovic a zároveň zachovat vlastní
obrat stáda. Za povšimnutí stojí též výkrm jatečních
býků, kde průměr na měsíční dodávku nepoklesl

pod 695 kg na kus do stáří max. 24 měsíců.
A naše plány do blízké budoucnosti? Je to
zejména vybudování nové asfaltové cesty okolo
kravína na farmě Řenče. Nadále se budeme snažit
zachovat vysoký standart naší živočišné výroby a
nebudeme se bránit zkoušet další novinky, které by
firmě Lukrena a.s. přinesly další skvělé výsledky.
Bakoš Emil, hlavní zootechnik

Lukrena a.s. Dolní Lukavice - finalista soutěže “ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2012“
Soutěž o nejlepší mléčnou farmu pořádá
společnost Pfizer v ČR již od roku 2005.
Projekt vznikl podle vzoru stejné soutěže
ve Velké Británii a probíhá s dlouholetou
tradicí a záštitou i v USA. Odborná porota
je složená se specialistů na chov HD,
veterinárních lékařů, zástupců tisku a
chovatelů. Komise
hodnotí hlavně
kritérium tj. počet somatických buněk v
mléce (PSB), dále hodnotí hygienu
získávání mléka, zdravotní stav vemene,
procento brakace krav, zdravotní stav
končetin a celkový management chovu.
Cílem projektu je motivovat producenty
mléka k zavádění opatření k zvyšování
kvality mléka.
Soutěže jsme se zúčastnili i my – Lukrena a.s. Dolní Lukavice farma Řenče v
kategorii plemene Čester.
Z 22
přihlášených firem v uvedené kategorie z celé ČR
jsme obsadili pěkné 2. místo, v hodnotě PSB - 178
000 jsme ale nejlepší v ČR. Soutěže jsme se
účastnili poprvé.
ŽV po krátké rekonstrukce staré sušky v Řenčích,
dostala novou přístavbu - „Novou stáj" pro dojnice.
Tato maštal je zřízena pro konec dojení v počtu 30
ks krav, kde se pomalu krávy připravují na zaprahnutí.

Díky této investici postupně navyšujeme velikost
počtu dojených krav o 40 ks na 340 ks dojnic –
s cílem vyšší produkce mléka, zlepšení ekonomiky
chovu dojných krav. V měsíci květen a červen 2012,
dojíme denně 8 000 l mléka, což je 21,4 l mléka na
ustájenou krávu. Úhyn telat do 6 měsíců je 6.8%včetně mrtvě narozených telat. Za dosažené
výborné výsledky v ŽV patří díky všem
pracovníkům.
Bakoš Emil - hlavní. zootechnik

CO NOVÉHO V NEBÍLOVSKÝCH SADECH
V letošním roce jsme se obávali, aby se
neopakoval příběh loňského jara, kdy
v průběhu května jsme přišli o celou úrodu.
Spokojeni jsme tak napůl. Stromy sice
krásně odkvetly, ale opět přišel mráz. Je
poškozeno zhruba kolem pěti hektarů
jablek. Větší škodu, ale napáchalo sucho
jarních měsíců, velký propad je u švestek
i jablek. Lze očekávat průměrnou úrodu.
Kolegové z ostatních sadů jsou na tom
podobně, někde jim mráz poškodil celou
úrodu, jinde část. Loni jsme přivezli jablka z
Moravy nedaleko Znojma, letos jim mráz
poškodil úrodu celou. Ale abych končila
radostněji. V letošním roce chceme začít
s výrobou ovocných džemů a povidel. Tak
nám držte palce, ať se to povede.
Jana Zikmundová
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REGIONÁLNÍ POTRAVINA PLZEŇSKÉHO KRAJE
V letošním roce již proběhl třetí ročník soutěže
o regionální potravinu plzeňského kraje.
Lukrena soutěžila v kategorii ovoce a zelenina se
sušenými jablky a sušenými hruškami.
Překvapivě jsme právě vyhráli se sušenými hruškami.
Ocenění jsme převzali 29. května na nádvoří krajského
úřadu z rukou ministra zemědělství a hejtmana
Plzeňského kraje.
Jsme moc rádi, že naše letošní novinka sušené ovoce
porotu zaujala a asi i zákazníky, protože v současné
době již nemáme na skladě ani jedno balení.
A co přihlásíme do soutěže příště? To se nechte
překvapit.
Jana Zikmundová
DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST
Dožínky byly vždy součástí každé sklizně v dobách
minulých.
Tím hospodář poděkoval čeledi za práci a osla-vil
sklizenou úrodu. Dnes obilí sklízejí moderní stroje
a čeleď vystřídali šikovní chlapi na kombajnech. Je
tady ale ještě jeden článek – a to jsou akcionáři
a majitelé půdy. I ti si zaslouží poděkování, a to byl
důvod, proč jsme se rozhodli dožínky uspořádat.
Vybrali jsme známé koupaliště v Horní Lukavici
a datum 4. září 2011. Areál se brzy zaplnil a po prvních tónech dechové hudby Doubravanka i taneční
parket. Návštěvníci si pochutnávali na výborném
guláši, grilovaném masu, koláčcích a samozřejmě i
na pěnivém moku.
A co nesmí chybět na dožínkách – přece dožínkový věnec, který z rukou dětí z dětského souboru
Lukaváček převzali předseda společnosti Ing. Pavel
Netrval a agronom Ing. Jaroslav Terš.
Lidové písně dětského souboru Lukaváček nás
přenesly do podvečerních hodin, kdy nám program
zpestřila hudební skupina Asfalt manželů Květoňo-

vých. Všichni se bavili a tančili a snad byli i spokojeni.
Poděkování patří panu Krsovi za skvělé zázemí
a obsluhu. My jsme měli velkou radost z vaší
návštěvy a těšíme se na příští rok.
Martina Žofáková

SLAVNOSTI JABLEK NA ZÁMKU
V NEBÍLOVECH
V neděli 25. září se na nádvoří zámku v Nebílovech konal již třetí ročník slavností jablek.
Krásné nedělní počasí nás již ráno přesvědčilo, že
jestli se nám nic nepovede, tak počasí ano. Krátce
po poledni začali nádvoří zaplňovat první
návštěvníci, na které čekala jablíčka v jakékoliv
podobě–čerstvé, tekuté, sušené a i smažené. Pro
letošní ročník
jsme připravili dvě překvapení,
sušená jablíčka z naší nové sušárny, a jelikož jsme
kolektiv podnikavý, tak i jablíčka smažená. Vůně
jablíček se skořicí se linula nádvořím a podle dlouhé
fronty snad i návštěvníkům chutnala.
Odpolední program zahájil moderátor Zdeněk
Zůrka a hudební skupina Duo harmonie. Již
tradičně nám přišel zazpívat dětský soubor
Lukaváček pod vedením p. Květoňové a závěr
odpoledne zpestřil Chrástecký lidový soubor. Jaké
by to byly slavnosti bez soutěže o nejlepší štrůdl. Pro
tento ročník se samotného moderování soutěže ujal
pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Porota

vyhodnotila z předložených štrůdlů nejchutnější
v tomto pořadí: bronz získala paní Hajšmanová
z Netunic, stříbro paní Šebková z Nebílov a zlato
paní Martina Žofáková z Dolní Lukavice. Na nádvoří
se vystřídalo během odpoledne přes tisíc
návštěvníků. Doufáme, že odcházeli spokojení. Jen
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pro představu jsme vytočili 1200 litru čerstvého
moštu. Co říci na závěr? Poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci a samozřejmě vám návštěvníkům. Velkou radost jsme měli i z hojné účasti

nebílovských občanů, a jestli se někde objevila chyba, tak slibuji, že to v dalším ročníku napravíme
a budeme se na vás moc těšit.
Jana Zikmundová

ROZMARY POČASÍ
Rostlinná výroba se v letošním roce potýká s problémy vyvolanými velice tuhou zimou, kdy teplota spadla až na - 24 °C. Chybějící sněhová pokrývka ve
spojení s tuhými mrazy způsobila v polohách nad
400 m nad mořem silné poškození kořenů a následné vymrznutí ozimých pšenic a některých odrůd ozimých ječmenů. Celkem bylo přeseto 200 ha pšenic
a 90 ha ječmenů. Jako náhradní plodiny byl zaset
jarní ječmen, jarní pšenice a zrnová kukuřice. Kromě
úplného vymrznutí některých plodin byly i v nižších
polohách ostatní plodiny silně redukovány. Porosty
byly velmi řídké a velice obtížně regenerovaly. Řídké
porosty umožnily rychlý rozvoj plevelů. To způsobilo
nejen zvýšené náklady na ochranu, ale bude i obtížná sklizeň (heřmánek v řepkách).
Poškození mrazem se projevilo i na klasech
obilovin - některé klasy jsou redukovány - nevyvinula
se zrníčka. To vše se nutně projeví i na celkovém
výnosu plodin a jen doufáme, že jejich cena nám
vzniklé ztráty alespoň částečně vynahradí.

Kromě výše uvedených problémů
ještě náš podnik
zasáhlo i silné
krupobití a byly
poškozeny porosty
řepek a ozimého
ječmene. Celá situace se řeší ve
spolupráci s pojišťovnou.
Aby
problémů
nebylo málo, zasáhly naši oblast i
přívalové deště a
voda z polí zaplavila i některá obydlí. Největší škody způsobila v obci
Horní Lukavice. Ve spolupráci s obecními úřady obcí
se snažíme nastalé nepříjemné situace v rámci možností řešit.
Ing. Jaroslav Terš, hlavní agronom

NOVÁ TECHNIKA
V roce 2011 pokračovali investice do obnovy výkonné
zemědělské techniky ve výši téměř 10 mil Kč. Zakoupili
jsme
zánovní
pásový traktor
značky Chalanger o výkonu
téměř 600 koní,
novou řezačku
New Holland o
stejném výkonu.
Nová technika
pomohla
na
podzim zrychlit
jak přípravu půdy, tak sklizeň kukuřice a po doplnění vhodného
nářadí bude pilířem našeho strojního parku.
Ing. Pavel Netrval

V roce 2011 se dožili významného výročí tito zaměstnanci LUKRENY a. s.
Bakoš Emil, Svojšín, 50 let
Matýs Jaroslav, Řenče, 55 let

Hodic Zdeněk, Dolní Lukavice, 60 let

V roce 2012 se dožili významného výročí tito zaměstnanci LUKRENY a. s.
Balaško Oto, Dolní Lukavice, 50 let,
Přibáň Josef, Snopoušovy, 55 let,

Ogoun Jaroslav, Knihy, 55 let
Brabcová Božena, Přeštice, 55 let

Do důchodu odchází v letošním roce tito zaměstnanci LUKRENY a. s.
Bouše Petr, Řenče
Faltejsková Miloslava, Netunice

Prach Karel, Horní Lukavice

Přejeme jim do dalších let hodně zdraví a spokojenosti
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