VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, KOLEGOVÉ,
již po páté vydáváme Farmářské novinky, v kterých
pravidelně přinášíme informace o vývoji v našich
zemědělských společnostech LUKRENA a Polana
Horšice. Seznamujeme Vás jak s novými investicemi,
pořádanými kulturními akcemi, tak úspěchy
i neúspěchy uplynulého roku 2012.
Před dvěma týdny zasáhly náš region silné povodně,
které napáchaly velké škody na loukách, orné půdě i
zásobách krmiv - nemůžu proto letošník úvodník začít
jinak, než opakováním holého faktu, že veškeré dění v
zemědělství je závislé na vývoji počasí a člověk se
může pouze svým konáním snažit tomuto vývoji
přizpůsobit.
Příroda si s námi zahrála i v loňském roce a to takovým
způsobem, že si to jistě budeme dlouho pamatovat.
V únoru nečekaně udeřily holomrazy, které

zdecimovali většinu ječmenů a velkou část pšenice.
V dubnu následovalo sucho a spoušť dokonaly
květnové přívalové deště s kroupami, které se začátkem
července opakovaly. Výsledkem bylo zaorání a přesetí
více než 20% ploch a ztráty na výnosech cca 30%.
O stresu několikrát za sebou vyplavených obyvatel
z jakéhokoliv mraku na obloze je obtížné referovat…
I přes obrovské dopady těchto škod na ekonomiku
dosáhl hospodářský výsledek obou společností díky
nárůstu cen komodit téměř úrovně roku 2011 a lze jej
považovat za úspěšný. Naše výsledky v rostlinné i
živočišné výrobě byly opakovaně nad průměrem
Plzeňského regionu i celé ČR. Svědčí o tom i loňské
druhé místo v republikovém finále soutěže Mléčná
farma roku, které jsme potvrdily i letos pěkným třetím
místem, či opakované ocenění titulem Regionální
potravina Plzeňského kraje.
Věřím proto, že i rok 2013 bude
úspěšným a těším se na setkání
s Vámi na tradičních dožínkách
v Horní Lukavici či pátém ročníku
Slavností jablek, který proběhne
koncem září přímo v Nebílovských
sadech.
A protože jsme letos dokončili výstavbu Nebílovské pálenice, budeme
se těšit i na setkání s Vámi při vypálení Vašeho kvasu. Tak hodně sluníčka a již méně vody, ať se úroda
vydaří.
Krásné léto a úspěšný rok 2013.
Ing. Pavel Netrval

REGIONÁLNÍ POTRAVINA PLZEŇSKÉHO KRAJE
V letošním roce již proběhl čtvrtý ročník soutěže
o regionální potravinu plzeňského kraje. LUKRENA a.s.
soutěžila v kategorii ovoce a zelenina se sušenými jablky, v
kategorii nápoje s nebílovským moštem s příchutí jablkočervená řepa - mrkev .
Překvapivě jsme vyhráli s oběma výrobky. Ocenění jsme
převzali 23. května na nádvoří krajského úřadu z rukou
hejtmana Plzeňského kraje. Jsme moc rádi za obě ocenění,
která nás motivují do další práce.
Jana Zikmundová, vedoucí střediska sady

ROSTLINNÁ VÝROBA
Rostlinná výroba ve společnosti LUKRENA a.s.
prošla ve sklizňovém roce 2012 několika zásadními
momenty, které ve značné míře ovlivnily jak
hospodaření na pozemcích, tak i celkový hospodářský
výsledek. Dlužno podotknout, že podobné problémy
měla většina zemědělců. Zásadním byly velké mrazy na
počátku roku 2012 a prakticky žádná sněhová
přikrývka. Kombinace těchto okolností s rychlým
nástupem poměrně vysokých teplot na počátku jara
způsobil, že rostliny, byť nebylo veliké sucho, nebyly
schopny se zásobit vodou
Bylo dosaženo těchto výnosů:
Řepka ozimá
33,88 q/ha
Pšenice ozimá
51,37 q/ha
Pšenice jarní
56,24 q/ha
Ječmen ozimý
38,83 q/ha
Ječmen jarní
36,89 q/ha
Žito ozimé
61,99 q/ha
Oves
57,42 q/ha
Kukuřice na siláž
476,54 q/ha
Kukuřice na zrno
121,38 q/ha
Jen pro dokreslení ještě uvedu celkové množství
sklizené kukuřice na siláž a celkové množství travní,
jetelo-travní a směskové senáže. Za rok 2012 jsme
vyrobili celkem 24.757,- tun kukuřičné siláže a celkem
3.619,- tun senáže.
Nákupem a používáním nových strojů a techniky a její
využívání na 2 směny nám zabezpečilo, v rámci

z poškozených kořenů a uhynuly. Celkem jsme
přesívali 90 ha ozimých ječmenů a 200 ha ozimých
pšenic. Ozimý ječmen se přesíval jarním ječmenem a
ovsem, ozimá pšenice jarní pšenicí a zrnovou kukuřicí.
Schopností některých odrůd ozimých pšenic a ječmenů
spolu s podpůrnými agrotechnickými zásahy bylo
dosaženo sice menších výnosů, než na jaké je náš
podnik poslední roky zvyklý, ale celkově, v porovnání
s podniky v našem okolí a průměrem ČR, byly pro
sklizňový rok 2012 výsledky mírně nadprůměrné.

možností, rychlý postup prací. Setí řepky na výměře
587 ha probíhalo od 10.8. do 29.8. s tím, že byla od
20.8. do 27.8. přestávka zapříčiněná deštěm, kdy nám
během 5 dnů spadlo 52 mm. Postupně jsme zaseli 82 ha
ozimého ječmene, 218 ha žita a 1255 ha ozimé pšenice.
Setí jsme ukončili 18.října. Vzhledem k poměrně
příznivému průběhu počasí a zimě se sněhovou
přikrývkou přezimovali jednotlivé plodiny v dobré
kondici. Přesto, že se zima v letošním roce nechtěla
vzdát své vlády, jarní práce začaly přihnojováním
řepky dne 4.3. Ostatní práce na poli však musely ještě
více než měsíc počkat, zima se vrátila, a setí směsek a
později i kukuřice bylo zahájeno až 17. 4. Opět
nasazením dvousměnného provozu při setí jsme setí
kukuřice ukončili ke dni 2.5. a deště, které přišly 7.5.,
už nás neovlivnily. Mnoho podniků však nebylo
schopno kukuřici v rozbahněných polích vůbec dosít a

hmoty. Louky na seno a vlhké louky pro nepřízeň počasí posekány nebyly a při povodních kolem řeky Úhlavy jich bylo zaplaveno celkem 95 ha. Tyto louky již
nebude možno pro sklizeň na krmení použít (možnosti
infekce, kontaminace zeminou, ...) a mohou nám v celkové bilanci chybět. Kromě luk bylo deštěm a zaplavením poničeno i 21 ha kukuřice.
Shrneme-li hospodářský rok 2012-13, lze říci, že všechny porosty (na jaře i na podzim) byly zasety včas a zatímní průběh počasí (chladno a vlhko) spolu s postupem
agrotechnických prací může zajistit dobrou úrodu.
Obavu nám zatím dělá kukuřice, které nedostatek teploty a nadbytek vláhy opravdu neprospívá. Zbývá nám
jen doufat, že sluníčko se na nás zase usměje a nejen
kukuřice, ale i ostatní plodiny nám při sklizni udělají
radost.

do polí se dostaly až koncem měsíce května. Celkově je
v letošním roce průběh počasí velice chladný a i srážky
jsou mírně nad průměrem. Na přelomu května a června,
kdy naši republiku postihly ničivé povodně, spadlo i u
nás téměř 140 mm srážek. Do této doby jsme, jako jen
málo podniků, měli hotové senáže.
Celkem jsme sklidili na 381 ha 2.282,- tun senážní

Ing. Jaroslav Terš, hlavní agronom
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POSKLIZŇOVÁ LINKA
Jednou z nových investic v minulém roce
byla rekonstrukce posklizňové linky. Po delším
rozhodování, zda měnit sušárnu na topný olej za
sušárnu na zemní plyn, bylo rozhodnuto pořídit
výkonnější anglickou sušárnu. Tato výměna si
vyžádala novou přípojku zemního plynu, včetně
stavebních úprav. To vše se zvládlo do loňských
žní a odměnou nám byl větší výkon a ekonomický přínos hlavně při sušení řepky a zrna kukuřice. V návaznosti k nové sušárně byla vyměněna čistička obilí za novou, modernější.
Přínosem těchto investic je efektivnější úprava
zrnin pro skladování a plnění stále náročnějších
kritérií odbytu.
Jiří Kohout, vedoucí skladu

MELIORACE
V posledních letech, hlavně při výjimečně mokrých,
se stále více a více ukazuje, jak se zvyšuje zamokřenost
pozemků, které byly v minulých letech meliorovány.
V současné době již meliorace neplní svůj účel a pozemky se nedají zemědělsky využívat. Proto se naše
společnost rozhodla koupit stroj na čištění drenáží –
PROFESSIONAL a malý pásový bagr – KUBOTU,

který se dobře pohybuje na zamokřených pozemcích při
opravě starých a bagrování nových meliorací. Jako
dobří hospodáři vidíme, že řádná údržba malých vodních toků – struh, a opravy meliorací jsou jednou
z podmínek k posilování maximálních výnosů a zlepšování vzhledu krajiny.
Pavel Mašek, vedoucí střediska Dolní Lukavice

ŠKODY ZVĚŘÍ
Škody zvěří na polních kulturách jsou
v posledních letech aktuálním tématem
debat mezi zemědělci a uživateli honiteb.
Zemědělec, kterému zvěř škodu způsobila,
má snahu o co největší odškodnění
a naopak uživatel honitby se snaží o
zaplacení škody co nejmenší nebo žádné.
V mnohých případech dochází až
k soudním sporům.
Vedení společnosti Lukrena a.s. řeší škody
na zemědělských plodinách se všemi
mysliveckými sdruženími v rámci
působnosti
kompenzací
formou
bezplatných brigád na sběr kamene na
polích a pěstební činností v pronajatých
lesích.
Poškození kukuřice před sklizní mufloní a
černou zvěří bylo v roce 2012 jedno z nejmenších za
poslední roky. Při následném zasetí ozimé pšenice jsme
také zaznamenali zanedbatelné ztráty. Naopak
v dlouhém zimním období 2012 – 2013 nám černá zvěř
doslova převrátila louky a pastviny, včetně
poškozených ohradníků, navazující na lesní komplexy.
Největší škody jsme evidovali v k.ú. Libákovice, Osek,

Háje, Krasavce a Nebílovy. Urovnání travních porostů
nás stálo nemalé investice.
Tak páni myslivci, škody zvěří v posledních letech narůstají, zejména pak škody způsobované zvěří černou.
Dokud škody nepřesáhnou určitou únosnou mez a naše
spolupráce bude pokračovat jako dosud tak Vám přejeme Lovu Zdar!
Dušan Kindl – vedoucí střediska Řenče

LUKRENA a.s. DOLNÍ LUKAVICE – FINALISTA SÚŤAŽE „MLIEČNA FARMA ROKU 2013“
Súťaž o najlepšiu mliečnu farmu usporiadáva
spoločnosť Pfízer v ČR už od roku 2005. Projekt
vznikol podľa vzoru rovnakej súťaže vo Veľkej Británií
a prebieha s dlhoročnou tradíciou a záštitou aj v USA.
Odborná porota je zložená so špecialistou na chov HD,
veterinárných lekárov, zástupcov tlače a chovateľov.
Komisia hodnotí hlavne kritérium
t.j. počet
somatických buniek v mlieku /PSB/, ďalej hodnotí
hygienu získavania mlieka, zdravotný stav vemena,
percento brakácie krav, zdravotný stav končatín a
celkový management chovu. Cieľom projektu je
motivovať producentov mlieka k zavádzaniu opatrení k
zvyšovaní kvality mlieka.
Súťaže sme sa zúčastnili aj mi – Lukrena a.s.
Dolní Lukavice stredisko Řenče v kategórií plemena
Čester. Z 27 prihlásených fariem v uvedenej kategorie z
celej ČR sme obsadili pekné 3.miesto, v PSB – 172 tis.
sme ale najlepší v ČR. Priemer ČR je 250 tis. PSB.
Súťaže sme sa zúčastnili po druhykrát. ŽV po oprave
starej sušky v Řenčích na kravín, dostala aj novú
prístupovú asfaltovú cestu a zeleň. Priebežne sa
skvalitňuje životný priestor (welfer) pre kravky,
doplnili sa nové ventilátori.

Pre rýchlejšiu a kvalitnejšiu prácu v ŽV bol
zakúpený nový manipulátor „Vajdeman“. Výsledky v
ŽV sme v roku 2012 potvrdili a zlepšili, predali sme do
mliekárne o 200 tis. litrov mlieka viac – v rovnakej
kvalite, ako v roku 2011. Úhyn teliat ostal pod 6 % 5,78%. Za výborné výledky patrí vďaka všetkým
pracovníkom.
Bakoš Emil, hlavní zootechnik

VYUŽITÍ DOTACÍ PRO FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2012
V roce 2012 pokračovala společnost Polana
Horšice, a.s. v rekonstrukci dvou největších skladových
objektů – bývalé bramborárny a posklizňové haly, které
byly již v roce 2009 částečně zmodernizovány
s podporou z Evropských fondů. V loňském roce byla
rekonstrukce dokončena, byly instalovány nové
dopravní cesty pro snadnější manipulaci se sklizeným
obilím a zároveň do podlah byly instalovány nové
větrací kanály, které umožní Polaně uskladnit veškerou
produkci po delší dobu ve vysoké kvalitě.
V roce 2013 byla ve společnosti LUKRENA a.s. doko
nčena modernizace objektu v sadech Nebílovy a
poslední část byla využita pro vybudování pěstitelské
pálenice za podpory Evropských fondů. Dotace byla
schválena ve výši 40 %, tj. 1,3 mil. Kč z celkové
investice, nyní se čeká na její zdárné proplacení.
I v roce 2013 předpokládáme využití některých
dotačních titulů. V prvé řadě nás čeká dokončení
projektu pořízení technologie na snížení emisí
amoniaku, v jehož rámci byly pořízeny 4 nové stroje –

teleskopický manipulátor WEIDEMAN, aplikátor
kejdy, radličkový podmítač Teranno 7 FM a kolový
nakladač JCB. Tyto stroje mají přispět k rychlejšímu a
kvalitnějšímu vyhrnutí hnoje ze stájí a jeho následné
zapravení do půdy, čímž dojde ke snížení celkových
emisí amoniaku. Celková investice je 6,5 mil. Kč, na
kterou byla Státním fondem životního prostředí
schválena dotace ve výši 3 mil. Kč, tj. 45%.
Dále nás čeká dokončení výrobny džemů a ovocných
šťáv z čerstvého ovoce v areálu sadů Nebílovy, bude
tak rozšířena možnost dalšího zpracování ovoce.
Výrobna těchto džemů a šťáv bude malého rozsahu,
investice bude do 0,5 mil. Kč s následnou podporou
z Evropských fondů. Pro následující období nám
rovněž byla předschválena dotace na modernizaci
hnojného hospodářství, kdy bude modernizována jak
jímka tak hnojiště v zemědělském areálu v Prusínech,
které jsou již v havarijním stavu.
Ing. Marie Herzigová, ekonomka společnosti
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DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST
Již druhý ročník dožínkové
slavnosti proběhl 8. září 2012 opět
v areálu koupaliště v Horní Lukavici.
K poslechu a tanci hrála Malá muzika
Nauše Pepika, malá dětská dechová
kapela Švestka a již známá hudební
skupina ASFALT.
Návštěvníci
si
pochutnávali
na
výborném guláši, grilovaném masu,
koláčcích a samozřejmě i pěnivém
moku. Nálada byla opět výborná a my
se moc těšíme na letošní, již třetí ročník.
A kdo Vám zahraje letos? No přece
známá jihočeská kapela Babouci.
Tak 24. srpna 2013 opět na koupališti
v Horní Lukavici.

SLAVNOSTI JABLEK NA NEBÍLOVSKÉM ZÁMKU
V neděli 30. září 2012 proběhl již 4 ročník
jablečných slavností. Počasí nám opět přálo a krásné
prostředí nebílovského zámku lákalo k prožití
příjemného odpoledne. Nádvoří zaplnila jablka v
jakékoliv podobě čerstvá, sušená, tekutá i smažená.
Celým odpolednem nás provázela Michaela
Vondráčová, k poslechu hrál folklorní soubor Plzeňský
mls, známé duo harmonie a nezapomněly na nás ani
děti z dolnolukavického souboru Lukaváček a jejich
malá dechová hudba Lukavická Švestka. Letošní
program obohatil svým uměním známý kuchař

restaurace purkmistr v Plzni v Černicích pan Václav
Pach, který nám ukázal, co vše lze připravit z čerstvého
a sušeného ovoce. O jeho ochutnávky byl mezi
návštěvníky velký zájem. Již každoročně proběhla
soutěž o nej štrůdl. Ten nejlepší vybírala porota ve
složení: primátor Plzně Martin Baxa, náš dlouholetý
příznivec JUDr. Jiří Pospíšil, Jana Zikmundová, Ing.
Pavel Netrval, Ing. Pavel Čížek a nebílovský kastelán
Milan Fiala. Slavnosti se opět vydařily, doufáme, že i
ke spokojenosti vás návštěvníků. Budeme se na vás
letos opět těšit 29. září 2013 v Nebílovech.

Nebílovská pálenice zahajuje provoz
Letos byla završena rekonstrukce poslední části budovy v areálu nebílovských sadů, kde vznikla moderní
pěstitelská pálenice. Modernizace a technické vybavení bylo částečně financováno z evropských fondů. Provoz
pálenice bude zahájen v červenci 2013 a doufáme, že brzy najde své zákazníky. Tak nakládejte své ovoce a
přijeďte si jej vypálit za zvýhodněných podmínek do naší pálenice v Nebílovech. Informace na webových
stránkách www.lukrena.cz nebo na tel. 737 260 025.
Jana Zikmundová, vedoucí střediska sady
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TŘETÍ FARMÁŘSKÝ BÁL
Dne 22. února 2013 jsme
pořádali náš již třetí bál v sále
hostince v Předenicích.
K tanci a poslechu hrála skupina
ASFALT. Jako každý rok nás
mile potěšila velká účast. Celý
večer byl velmi příjemný a
každý si snad odnesl nejen
krásný zážitek, ale i cenu z
bohaté tomboly.
Bylo připraveno vystoupení dětí
ze ZUŠ v Přešticích a půlnoční
překvapení, které se také
vydařilo a budeme se těšit na již
čtvrtý Farmářský bál.
Martina Žofáková, sekretariát
společnosti

V únoru 2012 zemřel po krátké nemoci dlouholetý zaměstnanec a člen dozorčí rady LUKRENA a.s.
pan Miloslav Janda z Hájů. Čest jeho památce!
Životní výročí 2013
50 let
Kašpar Jaroslav, Netunice, pracovník sadu

55 let
Bauml Jiří, Horní Lukavice,
Šimek Petr, Řenče,
ing. Terš Jaroslav, Plzeň,

60 let
Fornouz Pavel, Příchovice, řidič - traktorista
Odchody do důchodu v roce 2013
Anna Hajžmanová, Osek, ošetřovatelka skotu;
Skuhravý Jan, Dolní Lukavice, stájník

Přejeme jim do dalších let hodně zdraví a spokojenosti
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řidič, traktorista
strojník, opravář
agronom

