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Změna klimatu z pohledu zemědělce
Vážení akcionáři, vlastníci půdy, kolegové
a spolupracovníci,
v letošním úvodníku Farmařských novinek nelze nezmínit klimatické změny počasí (nebo rozmary přírody?),
které zažíváme v našem regionu stále s větší intenzitou
a frekvencí. Vzpomeňte - jen v posledních pěti letech 2013 povodně, 2015 extrémní sucho s vedry a požáry,
2017 jarní mráz a pro rostliny klíčové období 1/2 května
- červen absolutně beze srážek. Bohužel pro nás zemědělce je počasí jedním z klíčových faktorů, který zásadně
ovlivňuje naše hospodaření a který téměř nemáme šanci
ovlivnit. Jak se dočtete v podrobném hodnocení RV, výnosy letošního roku jsou u ozimů o 30-40 % nižší než náš
průměr, některé jařiny mají pokles až o neuvěřitelných
80 %!!! Ekonomický propad jde do desítek milionů korun a budeme se z něj zotavovat řadu let…

Ještě horší dopad, tentokrát jarních mrazů,
mělo počasí na úrodu v našich sadech
v Nebílovech. Jedna mrazivá noc z 16 na
17. dubna zničila veškerou produkci peckovin,
u jabloní se škoda nejprve odhadovala na 50 %,
ale chladný přelom dubna a května zabránil
kvalitnímu opylení a i jablka budou mít úrodu
pouze na 20 % původního odhadu!!! Dopad
do hospodaření sadů je katastrofální - ztráta
okolo čtyř milionů korun!!! Lze vůbec nějak
tyto vlivy přírody eliminovat nebo budeme
rezignovat a omezíme činnost zejména
v sadech na nutné minimum? Věřím, že lze,
a to především dalšími investicemi do nových
technologií, které zlepšují efektivitu a rychlost
naší akceschopnosti včasně připravit, zasít,
nahnojit a také kvalitně sklidit a uskladnit naši
produkci. A jak se dočtete v dalších článcích
novinek, i v loňském a letošním roce jsme
nových investic provedli spoustu a mnohé
další připravujeme. Věřím proto, že se i těmto
dramatickým změnám klimatu dokážeme
alespoň částečně přizpůsobit a v budoucnu být
i nadále úspěšnou zemědělskou společností.
...a tak se těším na setkání s Vámi na
tradičních dožínkách na konci léta či
na stále populárnější Slavnosti jablek,
které pořádáme poslední neděli v září
v Nebílovských sadech…
Ing. Pavel Netrval
předseda představenstva
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Zrychlujeme sklizně a investujeme do techniky v sadech
Jak jsem avizoval v loňském článku Farmářských
novinek, skutečně jsme v červenci 2016 převzali od
firmy Strom s.r.o. řezačku John Deere prémiové řady
8800i. Tím jsme definitivně nahradili veterána Claas
Jaguara 860 a ne zcela povedenou řezačku New
Holland FR 960. Nová řezačka ročně sklidí v rámci
holdingu cca 1700 ha travních senáží, 150 ha senáží
bobu, 200 – 400 ha GPS žita a tritikále a 750 ha
kukuřice do siláže. Na sklizeň silážní kukuřice je
řezačka osazena dvanáctiřádkovým adapterem, tj.
9 m záběr. Jen pro zajímavost, řezačka naplní jeden
objemný vůz za 5 minut.
Dále jsme se v loňském létě začali připravovat na
zefektivnění a zrychlení sklizně obilovin a řepky.
Základem úspěchu rychlé sklizně je flexibilita,
v našem případě hlavně samostatnost. V praxi
to znamená odbourání závislosti na službařích
(nespolehlivost dodržení termínů, někdy i technika
ve špatném stavu).

HARDI ZATURN 2000 SV/2 od firmy Pekass s.r.o..
To vše z dotací PRV.
Stále dlužíme živočišné výrobě (krmnému
samochodu) sklad řezaného objemného krmiva
a směsí.
Dále je třeba na středisku Řenče vybudovat alespoň
jednu lehkou halu na uskladnění lisované slámy.
O absolutně nedostatečné kryté parkovací ploše
pro techniku se s představenstvem společnosti
dohadujeme již několik let.
V letošním roce jsme se s Polanou Horšice a.s.
a ZD Příchovice dohodli na intenzivnější spolupráci
zejména v rostlinné výrobě. Jde hlavně o společné
senážní linky, svozové linky lisovaného sena a slámy,
sklizeň obilovin a výpomoc s přípravou půdy.
Dušan Kindl, vedoucí provozu

Po krátkém zvažování jsme zakoupili překladový
vůz značky Perard Interbenne 25, který pojme
tři násypky od kombajnu. Již v lednu jsme opět
s firmou Strom s.r.o., jako s výhradním dovozcem
značky John Deere, dojednali operativní leasing na
dvě sklízecí mlátičky. Lukrena obsadila kombajn J.D.
S 690 S se záběrem lišty 10,5 m a ZD Příchovice
vyrazilo do žní s výtřaskovým J.D. T 660 o záběru
lišty 7,5 m. K tomu ještě musíme připočítat náš
Claas Lexion 750 a New Holland CR 9080 s našimi
nejzkušenějšími piloty. Jako budoucí součást
výrobny krmných směsí byl pořízen nákladní
automobil MAN TGX 26.460.
Ve sklizni senáží jsme nahradili dosloužený žací
mačkač Kwerneland Taarup novým „letalem“
Pöttinger NOVACAT X8ED o celkovém záběru 8,8 m.
Stroj dodala firma Agrowest, pob. Přeštice.

DEUTZ-FAHR 5105

Pro zrychlení přípravy před setím byl od Newia
s.r.o. zakoupený radličkový podmítač Köckerling
Vector o záběru 6,20 m, momentálně agregovaný
s traktorem Fendt 939, který máme v sezonním
nájmu od firmy Agromex s.r.o. Mulčování strnišť po
řepkách, kukuřicích a obnovy pastvin jsme vyřešili
nákupem taženého pětirotorového mulčovače
o záběru 7 m od české firmy Bednar FMT. Pro
regeneraci travních porostů – pastvin jsme zakoupili
kultivační sečku APV GP 300 M 1.
Nově zakoupený vakovač Romill CP 1 dokompletoval
naši linku na výrobu drceného kukuřičného zrna.
Do našich sadů dodala firma Newia s.r.o. čelní
sekačky SMG 380, mulčovač VAN VAMEL a speciální
sadařský traktor DEUTZ – FAHR 5105 o výkonu
110 k. Následovalo zakoupení taženého postřikovače
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Sklízecí mlátička John Deere S690i

Vaše

pozemky

jako terč spekulativních investorů

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na
spekulativní investory, kteří v poslední době zasáhli
trh se zemědělskou půdou. Tito spekulativní
investoři odkupují půdu se záměrem ji obratem
prodat s motivací maximálního zisku v co nekratším
období. Využívají především písemného oslovování
vlastníků formou hromadné korespondence
s poptávkou na odkup půdy a čekají, kdo na
nabídku „rychlých“ a zdánlivě zajímavých peněz
zareaguje. Takto nakoupená zemědělská půda
je těmito spekulanty dále nabízena s patřičným
ziskem k prodeji většinou zemědělským subjektům
hospodařícím v dané lokalitě.
S tímto problémem se naše společnost setkává
poslední dobou velmi často a téměř všechny
pozemky odkoupené těmito spekulanty v lokalitách
obhospodařovaných naší společností jsou nám
obratem nabízeny k odkoupení, a to za cenu až
o 100% vyšší než byla kupní cena od původních
vlastníků.

Rádi bychom touto cestou apelovali na
všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli
těmto spekulativním nabídkám a v případě
potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.
V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat,
že naše společnost, která věří v zemědělství,
je vždy připravena odkoupit Vaše pozemky za
aktuální tržní cenu a samozřejmě také zajistit
veškeré administrativní záležitosti s prodejem
spojené. Pokud uvažujete o prodeji půdy, rádi Vám
připravíme konkrétní nezávaznou cenovou nabídku.
Současně se na nás můžete obrátit s případnými
dotazy nebo porovnáním již obdržené nabídky na
odkup půdy.
V případě zájmu kontaktujte naše pracovníky:
Ing. Petr Zoubek, +420 724 721 133
Martina Žofáková, +420 737 260 033

Samozřejmě jsou připraveni Vás rovněž osobně
navštívit a vše podrobně prodiskutovat.
Ing. Pavel Netrval
předseda představenstva
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Živočišná výroba 2017
V loňském roce potrápily české chovatele skotu
zejména nízké výkupní ceny mléka. U nás se dostaly
na minimum 6 Kč, v průměru za rok pouhých 7 Kč.
Celkem jsme dodali do mlékárny 3 331 360 litrů.
Bohužel v důsledku snižování nákladů na výrobu
jsme byli nuceni zrušit třetí směnu dojení a tak od
října dojíme opět pouze dvakrát. Pozitivní zprávy
jsou již tradičně z oblasti reprodukce, kde patříme
mezi špičku v naší republice. Za uplynulý rok se
nám podařilo odchovat 511 telat, při ztrátách
6,5 % včetně mrtvě rozených. V chovu masného
skotu se obě stáda opět rozrostla, na Hájích nyní
máme cca 70 ks krav a jalovic a bylo odchováno
30 telat. Na Prusinech proběhla velmi zdařilá
rekonstrukce kravína podle nejnovějších trendů
a poznatků o chovu volně ustájeného skotu. Je zde
65 ks krav a jalovic a 40 telat. V rámci zlepšení
pohody zvířat tzv. welfare byly provedeny další
úpravy také v Řenčích – na kravíně máme nové
větráky, které i v největším parnu zajišťují příjemné
klima, ve výběhu byla vybudována nová zastřešená
lehárna, zvířaty velmi oblíbená. Další investice –
fixační zábrany, usnadňuje práci nám zootechnikům

i ošetřovatelům při každodenní manipulaci se
zvířaty. Díky čerpání dotací a investicím do oprav
a budování nových prostor se snažíme zlepšovat
podmínky pro naše zvířata, ať už se jedná o dojnice,
telata, výkrm býků nebo o zmiňované masné stádo.
Také pro zaměstnance ŽV se snažíme nákupem
nových technologií a zařízení budovat co nejlepší
podmínky pro jejich práci.
Štěpánka Holubová, Josef Přibáň

Slavnosti jablek září 2016
8. ročník slavností jablek připadl na poslední zářijovou neděli 25. září. Tradičně jsme úderem poledne
přivítali první návštěvníky, jak již bývá zvykem, opět
nám přálo počasí. Naše věrná moderátorka Míša
Vondráčková přivítala návštěvníky a prvního hudebního hosta cimbálovou muziku Milana Broučka
z Plzně, kterou během pozdního odpoledne vystřídala kapela Hájenka z nedalekých Hájů. Tím bylo
krásné odpoledne zahájeno. Jako každý rok jsme
se snažili připravit bohatý program. Všichni si určitě
našli, co bylo jejich srdci blízké od výstavy techniky,
jízdy na koních a traktorech, naučné stezky, dílničky
pro děti, kovářské umění, zemědělský koutek farmy
Moulisových a hlavně hodně jablek, moštů a jiných
dobrot. Pro děti jsme vyrobili pexeso s farmářskou
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tématikou. Prodej sortimentu sadů byl rozšířen
o nové místo na parkovišti. Návštěvníci kvitovali
možnost naložení moštů a jablek přímo do svých
vozidel. Program byl obohacen o návštěvu královny
marmelád paní Blanky Milfaitové, která předvedla
jak své umění tak povyprávěla i o svých cestách
s marmeládou. Jako každý rok byla úspěšná soutěž
o jablečný moučník. Odpoledne uteklo jako voda,
když zapadalo slunce nad Prusíny, byli jsme nejen
unaveni a šťastni, že vše dobře dopadlo a doufáme,
že se návštěvníkům líbilo. S výkřikem „vítej devátý
ročníku“ jsme mohli jít domů spát.
Jana Zikmundová
Sad Nebílovy

Pečujeme o krajinu

Návštěva základních škol Plzeňska
V pondělí 26. 9. 2016 jsme v sadech přivítali
školou povinné děti v doprovodu svých kantorů.
Přijely se podívat nejen na sad, ale hlavně na
krásné přestavení o včelách s názvem „Jak jsem
našel lásku k včelám“, které pro ně připravil pan
Jindra s kolegyní. Dále krásné vyprávění pro děti
připravil včelař pan Polívka. Děti měli možnost
ochutnat odrůdy jablíček, vybrat tu „nej“ a domů
zakoupit i něco na ochutnání. Bylo to moc příjemné
dopoledne a mile nás překvapilo, jak děti měly
zájem o vše, co se týká včel a sadů.
Jana Zikmundová, Sad Nebílovy

Co se událo v sadech od podzimu 2016
Povětrnostní podmínky v průběhu jara a v podstatě
i v průběhu sklizně k nám byly mnohem příznivější
než v letošním roce srážkově i teplotně průměrné,
jarní dubnové mrazy minimální, což způsobilo jen
menší rzivost tak do 10 % poškození plůdků na
pohled a stejně tak poškození kroupami v řádu
10-15 % na plochách bez protikroupové ochrany.
Počasí na sklizeň k nám bylo také v loňském
roce shovívavé a podařilo se téměř vše sklidit
v agrotechnických termínech i při nedostatku
pracovních sil z místních zdrojů a blízkého okolí.
Je to způsobeno i současnou odrůdovou skladbou,
kdy nejméně polovina plochy produkčních sadů má
sklizňovou zralost od poloviny do konce září to se
s nepatrnými ztrátami a vypětím všech podařilo
dodržet výnosy na jednotlivých kulturách plodin.
Na Prusínech byl dokončen nový sklad na ovoce
s technologií „ULO“ což umožní prodloužení
skladovatelnosti ovoce. Dokončili jsme zasíťování

protikroupové ochrany na 16 ha a zahájili obnovu
sadů na cca 2,5 ha švestek a jabloní již tento
podzim. Přijali jsme dva nové zaměstnance do
stálého pracovního poměru.
Nicméně počasí a průběh celého vegetačního období
nám zatím nepřeje, což se velmi razantně projevilo
na množství a kvalitě úrody, kdy dosáhneme 20 max.
30% skutečnosti loňské produkce.
Ing. Milan Novotný, Sad Nebílovy

Investice v živočišné a rostlinné výrobě
Stejně jako v předchozím roce jsme se snažili získat
dotační prostředky na rekonstrukce staveb, modernizace technologií a mobilních strojů z Programu
rozvoje venkova, a to konkrétně z operace zaměřené
na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí
ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo
zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské
prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních
faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem a dále také
z operace zaměřené na zvýšení efektivity výroby
a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti
zpracování zemědělských produktů.
Konkrétně jsme koncem roku 2016 v rámci 3. kola
příjmu žádostí podali celkem 3 žádosti o dotaci, a to
na projekt pro živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu
a projekt na výrobu extrudovaných krmných směsí.
Všechny podané žádosti a následně doložené

dokumenty prošly náročnou administrativní
kontrolou a byly poskytovatelem dotace v průběhu
roku 2017 schváleny.
Projekt pro živočišnou výrobu se týká farmy
v Libákovicích a řeší rekonstrukci stavby stávající
býkárny včetně modernizace technologie hrazení
a napájení, dále zahrnuje kompletní rekonstrukci
jímky na močůvku včetně technologie. V rámci
tohoto projektu jsou současně řešeny stroje pro
živočišnou výrobu, konkrétně tažený vakovač, čelní
a zadní žací disková kombinace, vozík na mléko.
Projekt pro rostlinnou výrobu je rozdělen do
několika částí. Hlavní část řeší investice do nové
techniky do sadů představující úzkorozchodný
traktor, samojízdnou sklízecí plošinu, horizontální
a vertikální mulčovač, tažený rosič a hloubkový
kypřič. Předmětem druhé části projektu jsou stavební
LÉTO 2017 | FARMÁŘSKÉ NOVINKY |
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úpravy skladu na ovoce v areálu sadu v Nebílovech
včetně pořízení velkoobjemových beden na ovoce
a dále pořízení nové nosné konstrukce včetně sítí
proti kroupám a ptactvu na výměře 1 ha ovocného
sadu. Třetí část projektu řeší nákup nové techniky
pro rostlinnou výrobu, a to konkrétně rozmetadla
kompostu a hnoje pro výrobu brambor, secího
stroje pro bezorebný přísev trav, stroje na hluboké
kypření půdy a asistenční navigace GPS. Čtvrtá
část projektu řeší modernizaci technologie čištění
a dopravních cest pro skladování obilovin a luskovin
v areálu posklizňové výroby v Dolní Lukavici a přímo
navazuje na následující poslední projekt z operace
zaměřené na zpracování zemědělských produktů.
Předmětem posledního projektu je pořízení technologie výrobny extrudovaných krmných směsí (VEKS)
z luskovin a obilovin v areálu v Dolní Lukavici. Hlavní
část projektu VEKS řeší dopravní cesty, speciální váhy
na komponenty VEKS, šrotovací linku s míchárnou
krmných směsí, extrudér na směsi
luskovin a obilovin, expedici a pytlovací linku. Další částí projektu
je pořízení manipulační techniky
představující vysokozdvižný vozík
a samojízdný nakladač pro manipulaci ve výrobě a při expedici.
Poslední část projektu řeší nákup
nákladního automobilu pro rozvoz
produktů odběratelům.
V současné době se všechny
tyto projekty nachází v různé fázi
fyzické realizace, její ukončení
je plánováno v období od konce
roku 2017 do poloviny roku 2018.
Na konci července 2017 jsme dále
podali žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství na
podporu obnovy a budování závlahového detailu
a optimalizace závlahových sítí. Předmětem tohoto
projektu je pořízení nové technologie zavlažování
mikropostřikem na výměře 6,4 ha sadu ovocných
dřevin v Nebílovech včetně retenčních rezervoárů
o objemu 1560 m3, které zajistí dostatečnou kapacitu vody pro překlenutí období sucha.
Dále bych Vás rád informoval o akcích, které jsme
úspěšně v průběhu roku 2016 a 2017 zrealizovali
a v současné době připravujeme podklady pro
proplacení poskytovatelem schválených dotačních
prostředků z Programu rozvoje venkova. Jedná se
o dva rozsáhlé projekty pro živočišnou a rostlinnou
výrobu, na které jsme podávali žádost o dotaci
v rámci 1. kola příjmu žádostí koncem roku 2015.
Projekt pro živočišnou výrobu zahrnuje modernizaci
částí farmy na Prusinech, Řenčích a Libákovicích
a nákup moderní techniky. Modernizace farmy
Prusiny zaměřené na produkci masného skotu
6
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zahrnuje dva na sebe navazující objekty, a to
kompletní modernizaci stáje včetně zázemí obsluhy
a modernizaci skladu sena a slámy. Výsledkem
je moderní stáj s volným ustájením na hluboké
podestýlce a technologií ustájení navrženou
s maximálním ohledem na welfare a rekonstruovaný
sklad sena a slámy pro stelivo a krmivo na farmě
ustájeného skotu.
Modernizace farmy Řenče zaměřené na produkci
mléka zahrnuje modernizaci rybinové dojírny, produkční stáje, stáje pro rozdoj a stávajícího senážního
žlabu. Výsledkem je částečně modernizovaná technologie dojírny včetně nového softwaru doplněná
o měření pohybové aktivity s pedometry, instalace
2ks výkonných ventilátorů a stádového přiháněče
v objektu čekárny. V produkční stáji bylo vyměněno
šíjového hrazení za hlavové a instalována zakrytá
větrací štěrbina a 10 ks ventilátorů pro zmírnění
tepelného stresu dojnic v letním období. Ve stáji
pro rozdoj byly instalovány svinovací plachty pro regulaci proudění
vzduchu a 2 ks výkonných ventilátorů. Celkovou rekonstrukcí
senážního žlabu došlo ke zkvalitnění výroby krmiv a tím současně
ke zvýšení užitkovosti dojnic.
Modernizace farmy Libákovice
zaměřené na odchov mladého
skotu a výkrm býků zahrnuje
rekonstrukci skladu sena. Byly
provedeny stavební úpravy na
objektu včetně výměny střešní
krytiny a instalace nové moderní
technologie dosoušení sena.
Poslední součástí projektu živočišné výroby je pořízení techniky
pro účely živočišné výroby, a to
samojízdného míchacího krmného vozu a výkonné
řezačky s adaptérem na sklizeň píce a 12ti řádkovým adaptérem na sklizeň kukuřice. Pořízení těchto
moderních výkonných strojů umožnilo společnosti
zvýšit produktivitu práce a tím zefektivnit výrobu
v chovu mléčného skotu.
Projekt pro rostlinnou výrobu je orientován na
investice do sadů v Nebílovech. Z důvodu možnosti
celoročního prodeje vyprodukovaného ovoce
byly do stávajícího objektu v areálu na Prusinech
vestavěny klimatizované boxy pro skladování ovoce
včetně technologie pro vývin ochranné atmosféry.
Další částí projektu je modernizace části samotného
sadu, výsledkem je instalace nové nosné konstrukce
vysázených ovocných stromů na výměře cca
3 ha. Poslední částí tohoto projektu je nákup nové
techniky do sadu. Pořízen byl úzkorozchodný traktor
a mulčovač.
Ing. Petr Zoubek, Lukrena a.s.

Pečujeme o krajinu

Rostlinná výroba
Úsek rostlinné výroby si, jako už každoročně,
musí zase postěžovat na počasí. Jen je pravda,
že v letošním roce nám příroda opravdu nepodala
pomocnou ruku. Na množství srážek je letošní rok
vcelku průměrný. Do dnešního dne spadlo 333 mm
a v porovnání s rokem 2016, kdy spadlo za toto
období 360 mm a v roce 2014 spadlo 460 mm, se
nezdá, že by letošní rok byl nějak zvlášť výjimečný.
Největším problémem ale je rozložení srážek. Od
14. května, kdy spadlo 12 mm, až do 29. června, kdy
spadlo 59 mm, jen několikrát „zamrholilo“ a na vývoj
rostlin to nemělo žádný vliv. Právě v tomto období,
kdy rostliny vytvářejí výnos, potřebují pro svůj
růst optimální podmínky a ty jsme opravdu nebyli
schopni zabezpečit. Připočtěme-li k letošnímu suchu
a vysokým teplotám ještě nepříznivé podmínky při
zakládání porostů na podzim roku 2016, kdy bylo
veliké mokro a setí se protáhlo až do počátku
listopadu, a v neposlední řadě i průběh zimy, která
byla sice konečně se sněhem, ale zamrzlo už kolem
poloviny listopadu, kdy teploty klesly k -14 stupňům.
V lednu byly minimální teploty – 20 stupňů a mrazy
začaly polevovat až kolem poloviny února. Díky
sněhové pokrývce sice mráz nezpůsobil větší škody,
ale vývoj rostlin se zastavil. Koncem března se
teploty vyhouply až k 25 stupňům.
Shrnu-li celé to dlouhé povídání, výsledkem jsou
téměř katastrofální výnosy plodin. Například
řepka v roce 2014 dávala výnos 5 tun, v roce
2015 a 2016 4,2 tuny, v letošním roce byl výnos
3,2 tuny. Byť se to na první pohled nezdá, tento
propad ve výnosu představuje ztrátu v tržbách 5 milionů korun. Ještě horší byla situace v obilovinách.
Ječmen ozimý oproti roku 2016 z výnosu 7,6 t/ha
klesl na 5,8 t/ha a pšenice ozimá z výnosu 7,2 t/ha
v roce 2016 klesla na 5,5 t/ha. Jen u pšenice propad ve výnosu představuje ztrátu v tržbách ve výši
10 milionů korun. Obdobná situace byla i u ostatních plodin. Nejvíce se sucho projevilo na máku,
kde z výnosu 11 q/ha v roce 2016 máme výnos
kolem 1,5 q/ha, což je snížení o 85 %. Podobné výsledky máme i u ostatních zatím sklizených, plodin.
Bob na GPS, v loňském roce narostl až do výšky
téměř 2 m, v letošním roce jen kolem 30 cm. Tomu
odpovídá i výnos sklízené hmoty. V loňském roce se
pohyboval kolem 20 t/ha a v letošním roce nedosáhl
ani na 7 t/ha a z toho největší váhový podíl byl
podsev jetele. To je snížení o 65 %. Dobré výsledky
byly jen u prvních sečí luk a jetelů, kdy se sucho
ještě neprojevilo, a u sklizně triticale ozimého na
GPS, kdy oproti roku 2016 s výnosem 23 t/ha klesla
produkce pouze na 21 t/ha. Stejný předpoklad
máme i u silážní kukuřice, kde by snad výnos nemusel být oproti roku 2016 s výsledkem 46 t/ha tak
propastný jako u obilovin. Veliké problémy nám ale

dělají divoká prasata a poškození ploch, zejména na
Řenecku, je mnohde opravdu veliké a to zejména
po zasetí kukuřice. Domníváme se ale, že potřeby
živočišné výroby po stránce pícnin naplníme. Jen
k výrobě ještě jedno číslo a tím je počet balíků slámy právě pro potřeby živočišné výroby. V letošním
roce jsme vyrobili 5.500 ks balíků, což představuje

1.700 tun, a mnohým z vás jistě neuniklo, že převoz suché slámy, byť v balících, se neobejde bez
„pocukrovaných“ komunikací. Věřte nám, že pokud
by byla jiná možnost přepravy takového množství
balíků bez nepořádku na komunikacích, určitě ji
využijeme. V letošním roce i díky menšímu výnosu
slámy jsme museli slámu svážet z více vzdálených
ploch a průjezdům přes vesnice jsme se nevyhnuli.
V současné době už naplno probíhají práce na
zakládání porostů pro rok 2018. Máme zasetou
řepku na ploše 635 ha a příprava před setí ostatních
plodin se začíná rozbíhat. Čeká nás sklizeň kukuřice
na siláž, jetelů a luk na senáže.
Ing. Jaroslav Terš

Železný sekáč
Zemědělské družstvo Železný Újezd za podpory
společnosti Lukrena, a.s. uspořádalo dne 19.8.2017
zábavný den pro pronajímatele půdy a širokou
veřejnost. Hlavním bodem programu byla soutěž
v sekání travního porostu kosou. Pod výhružkou
tmavých mraků na obloze se na louku pod Železný
Újezd sjelo 15 sekáčů, z toho dvě dámy.
Martina Kostečková. ZD Železný Újezd

LÉTO 2016 | FARMÁŘSKÉ NOVINKY |

7

www.lukrena.cz

Výročí zaměstnanců LUKRENY a.s. 2017
Balaško Oto			

Dolní Lukavice		

55 let		

pracovník sušky

Přibáň Josef			

Snopoušovy 		

60 let		

zootechnik

Ogoun Jaroslav		

Knihy			

60 let		

pracovník RV

Brabcová Božena		

Přeštice		

60 let		

účetní

Ing. Tuháček Pavel		

Plzeň			

55 let		

člen představenstva

Vanišová Alena		

Libákovice		

55 let		

účetní
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