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Vážení akcionáři, vlastníci pozemků, kolegové, 
spolupracovníci, 

opět po roce Vám přinášíme spoustu informací o vývoji v našich 
společnostech. Jak se v jednotlivých článcích dočtete, loňský rok 
byl naprosto mimořádně úspěšný téměř ve všech úsecích naší 
činnosti. Dosáhli jsme historických výnosů v obilovinách i řepce, 
opět se zvýšila užitkovost našich dojnic. Spolu s dobrými cenami 
komodit a především díky vysoké ceně mléka (ta se po celý 
rok pohybovala nad 10 Kč/litr) jsme dosáhli hospodářského 
výsledku, který překonal veškerá očekávání. 

Jednoznačně jsme díky předchozím rozsáhlým investicím doká-
zali tento mimořádný rok maximálně využít a vytvořit tak rezervy 
pro další úspěšný rozvoj. Pokračovali jsme proto i letos v dalších 
investicích do moderní výkonné techniky, výstavby nového kra-
vína či rozsáhlé obnovy našich sadů v Nebílovech a intenzivního 
nákupu pozemků. 

Rok 2014 však přinesl i řadu komplikací - např. nekoncepční 
politika státu nás přinutila složitě převést naše solární elektrárny 
na střechách areálů v Dolní Lukavici a Řenčích do dceřiné spo-
lečnosti Lukrena Energie. No a deštivé počasí v druhé polovině 
roku nám znemožnilo zasít stovky hektarů ozimých plodin a po-
znamená negativně i letošní úrodu. 

Ale to už jsou rozmary přírody, které nemůžeme ovlivnit, jen 
se jim přizpůsobit a případně lépe na ně připravit. V osevním 
postupu se tak objevilo mnoho jařin, které jsme již dlouho ne-
pěstovali - např. bob, len, sója či jetel nachový. Zkoušíme i různé 
druhy biopásů, sázíme nové stromy v krajině či u našich areálů, 
připravujeme kompostárnu biodpadu pro obce v našem regionu, 
zkrátka se snažíme naplňovat naše logo „Pečujeme o krajinu”.

Děkuji Všem spolupracovníkům, kteří se na naplňování této 
vize podílejí a těším se na setkání s Vámi na našich letních či 
podzimních akcích.

Ing. Pavel Netrval, 
 předseda představenstva

Živočišná výroba 2015
Živočišná výroba opět překonala užitkovostí 
loňský rok. Užitkovost na podojenou krávu 
dosáhla 25,9 litru, celkově jsme od 406 dojnic 
dodali do mlékárny 3 135 728 litrů mléka. 
Jedním z klíčových rozhodnutí přijatých 
v loňském roce, byla změněna mlékárna 
- od 1. dubna 2014 dodáváme naše mléko 
do největší bavorské družstevní mlékárny 
GOLDSTEIG v Chamu. Spolupráce je výbor-
ná, cena nadprůměrná. Za celý rok průměr-
ně činila 10,4 Kč/l a tržby za mléko dosáhly 
rekordní hodnoty 32 584 937 Kč.

Co je neméně důležité, je výborný stav na-
šich dojnic - daří se i v reprodukci a máme 
proto možnost náš chov postupně navyšovat. 
Dosáhli jsme i mnoha ocenění - v kategorii 
starší dojnice se naše šampionka umístila na 
1. místě v západočeském regionu, jedna 
jalovice získala titul mis sympatie plzeň-
ských chovatelů a v kategorii chovatelů do 
500ks jsme se s užitkovostí 8 344 kg mléka za 
rok umístili na výborném III. místě v celé 
České republice. Potvrzením těchto oceně-
ní je 2. místo v soutěži nejlepší mléčná 
farma roku 2015, které jsme se opět po 
roční pauze zúčastnili. Za tyto výsledky patří 
celému kolektivu velké uznání.

Ing. Pavel Netrval
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obnova sadu v nebílovech 2014
Začátkem roku 2014 jsme se rozhodli k obnově sadu. Vybrala se 
plocha starých švestek pod halou a část pole směrem k domečku. 
Nejprve jsme museli přistoupit k likvidaci starého sadu, kterou jsme 
provedli vlastními silami. Dřevo získané likvidací bylo rozděleno mezi 
vlastníky pozemků. Pozemky byly následně připraveny k nové vý-
sadbě. Během léta proběhla na obou pozemcích výstavba opěrného 
a protikroupového systému a pozemek pod halou bude doplněn 
i o závlahový systém. Během podzimu proběhla samotná výsadba 
stromků za dosti složitých klimatických podmínek - jelikož je vše 
pod dotačními tituly, měli jsme na samotnou výsadbu pouhý měsíc. 

Kromě velké části zaměstnanců Lukreny se na vý-
sadbě podíleli zaměstnanci OÚ Řenče, myslivci z MS 
Lukavan, kteří se podíleli i na likvidaci starého sadu 
a farnost Prusíny. Vysázelo se celkem 9 ha jabloní, 
2 ha hrušní a 3 ha třešní. V současné době probíhá 
realizace závlahového systému. Doufáme, že brzy 
budeme sklízet zasloužené ovoce.

Jana Zikmundová, 
 vedoucí sadů

Jetel nachový inkarnát a biopásy

Koncem loňského srpna jsme na zkoušku a na pod-
nět včelařů zaseli na poli „Pod hřbitovem“, pro tuto 
oblast zatím neznámou plodinu, jetel nachový ne-
boli inkarnát. Je to jednoletá přezimující jednosečná 
jetelovina, jejíž význam v současném zemědělství 
není doceněn. Pěstuje se převážně na lehčích, 
sušších půdách v teplejších oblastech (Polabí, Jižní 
Morava a Slovensko). Je důležitým melioračním 
činitelem při zvyšování úrodnosti lehkých písčitých 
půd, kdy zanechává půdu v bezvadné struktuře 
s dostatečnou zásobou ústrojných látek a dusíku. 

Tento jetel je specifický tím, že jej na rozdíl od jetele 
lučního, opylují včely.

V polovině května, když jetel rozkvetl, zastavovali 
se kolem procházející či projíždějící lidé a kochali 
se tou záplavou nádherných rudých květů neznámé 
plodiny. Někteří neodolali a utrhli si několik rostlin 
do váz do svých příbytků.

V letošním roce jsme také zaseli nektarové pásy pro 
včelí pastvu na okraji pole při cestě z Dolní do Horní 
Lukavice. Tento biopás je dvouletý a vzhledem 
k četnosti zastoupení plodin s různou vegetační do-
bou by měl kvést po celý rok a přinášet tak včelám 
možnost celoroční obživy. Pokud se tyto plodiny 
v našich klimatických podmínkách osvědčí, budeme 
je postupně zařazovat do osevních ploch ve všech 
obhospodařovaných katastrech.

Pavel Mašek – vedoucí střediska DL

nový kravín „rozdoJ”
V roku 2014 sa rozhodlo o rozšírení stavu dojnic na mliečnej farme Řenče, z důvodu nedostatku ustaj-
novacích mist (dodržanie welferu) sa rozhodlo o vybudovávaní novej přístavby „rozdoj” na hlbokej pode-
stýlke. Stavba začala na podzim 2014 a ukončená byla únor 
2015. Kapacita novej stáji je maximálne 48 ks. Toho času sa 
nachádza 36 ks dojnic s krásnou produkciou mléka na kus 
a den (nasadzovania) 38 litrov. Dojnice sú v dobrej kondici, 
v maximálnej pohode a s neustálim prísunem čerstvého vzdu-
chu, čo priamo prospieva k tvorbe mlieka. Hlboká podstielka 
zvyšuje pohodu a šetrí vemena dojnic. Podstiela sa pravidelne 
3x v týždni a podla potreby dodstiela.  Krmný stol je osazený 
modernými „hlavovými” fixačnými zábranami k dobrej mani-
pulácií s dojnicemi a zároveň šetrí a ulehčuje prácu. 

Bakoš, Přibáň  - zootechnik
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pokračuJeme v nákupu moderní techniky

V srpnu 2014 posílil flotilu našich nejvýkonnějších traktorů zánovní 
Claas Xerion 4500. Stroj osazený motorem Caterpillar C13 o výkonu 
450 koní, s plynulou převodovkou a pneumatikami 710/85 R38, je 
schopný pracovat s nářadím o pracovním záběru 9 –10 metrů nebo ve 
větších pracovních hloubkách.

Do jarního setí jsme zakoupili zánovní secí stroj Väderstad Spirit ST 
900 o pracovním záběru 9 m, bez přihnojení s diskovou přípravou seťo-
vého lůžka. Přednostmi tohoto stroje je zvýšená kvalita založení porostů, 
rovnoměrné rozložení hmotnosti stroje zajišťuje kolový pěch uložený 
mezi talířovou přípravou a výsevními jednotkami, vypínání poloviny 
secího stroje v klínech umožňuje šetření osiva.

Významnou posilou přípravy půdy v letošní sezóně je i hloubkový kypřič 
Simba SLD 420, který je vhodný pro zpracování těžkých nebo kameni-
tých půd s možností současného výsevu meziplodin či řepky.

Největší změnu dostálo setí kukuřice, kdy zapůjčený secí stroj Amazone 
nahradil nový přesný osmiřádkový secí stroj s přihnojením pod patu 
Väderstad Tempo TPF8. Stroj pracuje na pneumatickém přetlakovém 
systému dopravy osiva do seťového lůžka a tím umožňuje posunutí 
hranice pojezdové rychlosti až do 18 km/hod. Díky novému Tempu, pří-
stupu zaměstnanců k přípravě a zejména setí ve dvousměnném provozu 
se nám podařilo zasít kukuřici opět v ideálních podmínkách.

Konečně došlo i na investici do techniky našich sadů zakoupením trak-
toru malé třídy Claas Elios 220 o výkonu 72 k. Traktor bude doplněn 
čelním vývodovým hřídelem k větší variabilitě využití.

Rychlost a efektivita byly důvodem k uzavření operativního leasingu s fir-
mou Agroservis-Sedláček na moderní řezačku Claas Jaguar 980 o výko-
nu téměř 1000 koní. Tím jsme sestavili kompletní výkonnou sklizňovou 
linku od desetimetrového žacího mačkače, přes kvalitní obraceč, šetrný 
nahrabávač až po výkonnou řezačku. Tento stroj bude při výrobě senáží 
a siláží nasazený i v dalších firmách v rámci působnosti LUKRENY a.s.

Zasloužilý a velice povedený traktor New Holland T 5060, který za necelých 
pět let najel s krmným vozem 137 000 motohodin, byl v květnu letošního 
roku nahrazen traktorem John Deere 6100 MCS. Tento stroj je vybaven 
odpruženou přední nápravou pro plynulejší jízdu soupravy a dostatečným 
výkonem, umožňujícím připojení objemnějšího krmného vozu.

Letos nutně musíme vyřešit logistiku a nákup techniky zajišťující krmení 
v živočišné výrobě.

Dušan Kindl, vedoucí střediska Řenče

John Deere 6100 MCS

Claas Elios 220

Tempo TPF8

SIMBA SLD 420

Spirit ST900S

Claas Xerion 4500

Řezačka Claas Jaguar 980
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investice do bramborárny vodokrty

V rámci skladování a efektivního prodeje plodin 
v zimních měsících je nutné neustále zlepšovat skla-
dování komodit s důrazem na kvalitu prodávaného 
sortimentu. Z toho důvodu se společnost rozhodla 
zrekonstruovat část skladu bývalé bramborárny na 
kvalitní sklad obilí. Do stávajících podlah byly osa-
zeny provětrávací kanálky včetně šesti ventilátorů 
s elektropohonem, které budou do skladovaného 
obilí vhánět vzduch. Po zesílení bočních mezistěn 
dosáhne výška skladovaného zboží až 4 metry. 

Aktivní provzdušňování zabezpečuje udržení ja-
kosti zboží při jeho skladování, částečné snížení 
vlhkosti zrna a zamezení množení skladištních 
škůdců. Podúrovňový kanálový systém umožňuje 
jednodušší naskladňování a vyskladňování obilí  
čelním nakladačem. Toto zařízení již úspěšně fun-
guje ve skladech posklizňové linky v Dolní Lukavici  
a Horšicích.

Jiří Kohout – vedoucí sušky   

Farmářský bál

Letos 20. února jsme pořádali pátý farmářský bál 
v Předenicích. Byl stejný jako ty předešlé a přesto 
byl v něčem úplně jiný. Sundali jsme ze stolů po-
pelníky a vyzkoušeli, jaký by to byl bál bez kouření. 
Doufáme, že všichni si to užili a kuřáky jsme tím ne-
odradili. Novinkou byla i barmanská show Martina 
Pfeifera. Těšíme se na Vás  již pošesté v roce 2016.

Martina Žofáková

slavnosti Jablek září 2014 
Již tradičně se poslední neděli v září konali slavnosti 
jablek. Byl to už 6. ročník této můžeme říci již dlou-
hodobě oblíbené a povedené akce. Krásné počasí 
babího léta přilákalo do areálu nebílovských sadů 
kolem 2500 návštěvníků. Vše se odehrávalo kolem 
jednoho z neoblíbenějších druhů ovoce - jablka. 
Program nabídl nejen výstavu zemědělské techniky, 
živá zvířata, naučnou stesku, tvořivé dílny, práci ko-
vářů, projížďky na koních i na traktoru, ale i bohatý 
doprovodný program. Nechyběla tradiční soutěž 

o nej jablečný štrúdl. Letošní ročník měl i charita-
tivní podtext částkou ze vstupu byl podpořen denní 
stacionář pro handicapované děti z centra hájek na 
Štáhlavsku. Když zapadalo slunce nad Prusínským 
kostelem, rozcházeli jsme se s pocitem dobře odve-
dené práce. Moc se těšíme na poslední neděli v září 
letošního roku a doufáme, že vy také. Zároveň chci 
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.

 Jana Zikmundová 
vedoucí sadů

www.lukrena.cz
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rostlinná výroba

Mám-li zhodnotit uplynulý rok od sklizně v roce 
2014 do současné doby na úseku rostlinné výroby, 
musím opět konstatovat, že příroda je nevyzpytatel-
ná. Sklizňový rok 2014 patřil k rekordním, jaké kdy 
společnost Lukrena dosáhla. Podobné výnosy ne-
byly nikdy ani v historii předchozího Zemědělského 
družstva. Lze říci, že i přes problémy, které nám rok 
2014 připravil, se vynaložené úsilí vyplatilo a potvr-
dilo se, že rekordní výnosy jsou možné i v našem 
regionu. Průměrný výnos z hektaru u pšenice ozimé 
na téměř 1200 ha byl přes 8 tun, řepka z výměry 
529 ha dala v průměru 5,14 tuny, ječmen ozimý 
na výměře 68 ha dával výnos přesahující 8 tun. 
V loňském sklizňovém roce jsme prvně vyzkoušeli 
ozimý hrách. Sel se již v listopadu a protože i mírná 
zima na přelomu let 2013 a 2014 byla mírná, dával 
výnos v průměru 4,5 tuny/ha. Oproti klasickému 

hrachu setému na jaře je to výnos o tunu vyšší. 
Vysoké výnosy jsme dosáhli i ve sklizni zelené hmo-
ty na krmení. Triticale na senáž dávalo 29,5 t/ha 
a kukuřice na siláž 47,3 t/ha. Pro potřeby živočišné 
výroby jsme část ozimého hrachu sklidili i na senáž 
s výnosem přes 20 t/h a jeho krmením bylo dosa-
ženo i zvýšení užitkovosti u našich kraviček. Výnos 
u kukuřice na zrno byl 9,4 t/ha.

Radost z rekordní sklizně v loňském roce vystřídala 
téměř beznaděj při setí ozimů. Letní měsíce červe-
nec a srpen odstartovaly silné deště, když v červenci 
spadlo 215 mm, v srpnu 119 mm, v září 135 mm 
a do poloviny měsíce října ještě napršelo 75 mm. 
Pole se změnila v bezednou kaši a vyjma řepek, 
které se přece jen podařilo zasít v průměrné kvalitě, 
se ostatní setí doslova změnilo v boj o každý zasetý 
hektar. Obětoval se i osevní postup a sela se pole, 
kam se alespoň trochu nechalo s technikou zajet. 
Ve finále jsme byli nuceni přistoupit i setí obilovin 
rozmetadlem a zavláčení lehkými branami. Jen 
u pšenice se nepodařilo zasít na 400 ha. Nedoselo 
se ani žito, triticale a ozimý ječmen. Máme dokonce 
i části polí, kde jsme ponechali půdu v klidu a vůbec 
nezaseli. Velmi mokrý podzim, který už hodně let 
nepamatujeme, vystřídalo od poloviny října období 
bez srážek a do 22. dubna spadlo pouze kolem 

85 mm. Naštěstí i letošní zima nám přála a plodiny, 
zaseté ne právě ideálně, pokračovaly v růstu i přes 
zimu a deště, které přišly po 22. dubnu spolu s ne 
příliš vysokými teplotami, hodně porostů alespoň 
částečně, zachránily. Po dobré zkušenosti z ozimým 
hrachem jsme se rozhodli o jeho vysetí i v letošním 
roce a protože zima byla poměrně příznivá, ozimý 
hrách jsme seli v lednu do půdy pokryté slabou 
vrstvou sněhu, jak je na fotografii dobře vidět.

Kdo se pohybuje kolem našich polí, určitě si všiml, 
že hrách vypadá zatím moc pěkně.

Díky mokrému podzimu nám na jaro zůstala velká 
výměra k setí. I proto v letošním roce pěstujeme 
jarní ječmen, jarní pšenici, hrách, bob, mák, len, 
soju a samozřejmě na ploše 472 ha máme i kukuřici.

Do současné doby proběhla sklizeň luk a jetelů do 
senáže, té máme v senážních jámách již 3 000 tun 
a proběhla sklizeň sena, kde máme vyrobeno přes 
500 ks hranatých balíků o celkové hmotnosti 
200 tun. Za dveřmi je již, díky téměř pravidelným 
srážkám a teplotě, druhá seč luk a jetelů do senáže 
a sklizeň žita a triticale na GPS. Je dlužno dodat, 
že nemalou měrou k rychlé sklizni senáží přispěla 
i nová výkonná řezačka Claas.

Za nedlouho nás čekají žně, setí ozimých plodin, 
kukuřice a jak to z charakteru zemědělství vyplý-
vá, velká přeprava všeho materiálu (obilí, sláma, 
seno, ...) do skladů a úložišť. Při tom se nevyhneme 
ani situacím, kdy tato činnost bude patrná i na 
komunikacích a budeme dělat vše pro to, abychom 
takové situace co nejdříve napravili. 

Ing. Jaroslav Terš
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doŽínková slavnost

Stalo se již tradicí, že v srpnu zveme naše zaměst-
nance, akcionáře a vlastníky půdy na Dožínkové 
slavnosti do Horní Lukavice a v únoru na bál do 
sálu hostince v Předenicích. Loňská IV. dožínková 
slavnost se konala 30. 8. 2014, k poslechu a tanci 
hrála dechová hudba Horalka, vystoupily děti ze 
souboru Lukaváček a večer nám zpříjemnila sku-
pina ASFALT manželů Květoňových. Chtěli bychom 
Vás proto pozvat na V. dožínkovou slavnost, která 
se koná 29. 8. 2015 od 13.00 v areálu koupaliště 
v Horní Lukavici. 

Martina Žofáková

výročí zaměstnanců lukreny a.s. 2015
Puchtová Marie Dolní Lukavice brigádník RV  65 let

Brabcová Věra Netunice mzdová účetní  60 let

Stuchlíková Marie Řenče pracovnice ŽV  55 let

Křen Pavel Přeštice  vedoucí dílny ŘN  50 let

Studený Arnošt Libákovice ošetřovatel skotu 60 let

Odchod do důchodu 2015
Brabcová Věra  Netunice  mzdová účetní
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