Vážení akcionáři, kolegové,
dostáváte do rukou již třetí číslo Farmářských novinek. Dočtete se v nich především o výsledcích
hospodaření LUKRENA a Polana Horšice za rok
2010. Tento rok byl velmi obtížný mokrým průběhem žní a podzimních prací.
Naopak sucho v Rusku se postaralo o prudký růst
cen všech zemědělských komodit, které vrátily na
vysoké úrovně roku 2007 a zásadní mírou se postaraly o dobré hospodářské výsledky. Jsem rád, že si
obě společnosti v obtížných letech recese 2008–
2010, díky provedeným opatřením, udrželi výborné hospodářské výsledky a jsem přesvědčený, že

v nich budou i nadále pokračovat. Jak se dále dočtete, dokončili jsme v loňském roce řadu investic
a započali s novými inovacemi. Podařilo se najít i
energii jak na druhý ročník Slavnosti jablek, tak i na
uspořádání Faremního bálu, který se setkal s velkým ohlasem.
Pro letošní rok jsme přichystali obnovu tradice dožínek, kde se s Vámi koncem prázdnin, jak doufám,
setkáme v hojném počtu a společně oslavíme letošní úrodu.
Přeji Vám příjemné léto, méně deště než loni a těším se na setkání na dožínkách. Ing. Pavel Netrval

Stabilní rozvoj společnosti
Hlavním cílem ekonomicko-provozních kroků je
v LUKRENA a.s. dosažení růstového potenciálu
firmy. Shrnutím roku 2010 je sestavení účetní závěrky a vyhodnocení provozních údajů za předchozí rok. Již v předchozím zpravodaji jsme Vám podali informaci o tom, že průběh vegetace v jarním
a sklizňovém období nebyl ideální, ale výsledky ve
výnosech udržely vysoký standard. Složité podmínky v období sklizně kukuřice na siláž se promítly i do zakládání porostů pro hospodářský rok
2011. Většina porostu pšenice byla seta do podmáčených polí s následným vysokým utužením
horní vrstvy půdy. V hospodářském roce 2011
očekáváme velmi dobré výsledky v řepce, průměrné v ozimých ječmenech, stejně tak u pšenic.
Za rok 2010 jsme prodali obilniny a olejniny za více
jak 66,5 miliónů. Výpěstky a výrobky ze sadu za 2,2
mil., mléko a maso za téměř 27 mil. Kč. Nejvýznamnějšími náklady jsou jako obvykle cena hnojiv
13,7 miliónů korun, ochrana rostlin 8 miliónů korun a PMH 8,5 mil. korun. Celkový výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši 5,1 mil. korun.

Tempo růstu ŽV se zpomaluje, nicméně dosahujeme nadprůměrných výsledků zejména v odchovu
mladého skotu. Celkové ztráty telat v roce 2010
byly 10%. Výroba mléka v r. 2010 byla 2 387 tis. l
mléka s průměrem 22,1 l na ustájený kus a den.
Vynikající výsledky má LUKRENA a.s. v reprodukci
u mléčného stáda. Celkově se narodilo 436 telat.
Za rok 2010 jsme stabilizovali mateční stádo u pastevního skotu na cílový stav 80 matek. Méně úspěšní jsme byli v odchovu telat v masném stádě.
Tam ztráty činili téměř 30 %.
Nicméně pro rok 2011 máme mastný skot, díky
drobné investici do zimoviště na Hájích, ve velmi
slušném fyzickém stavu s perspektivou dobrých
výsledků v přirozené reprodukci simentálskými býky.
Podařilo se v průběhu zimy doplnit pracovní kolektiv o mladé a schopné spolupracovníky. Doplněný
tým zajistí vyšší využití techniky ve vícesměnném
provozu a zrovnoměrní pracovní zátěže v době potřeby vysokého nasazení.
Předpokladem dlouhodobé stability a rostoucího
majetku akcionářů je především ziskové hospoda-

ření. Je však také důležité opětovně, s rozvahou,
někdy i s odvahou investovat do pořízení nových
technologií a nákupu půdy od vlastníků. Je důležité
velmi krátké době zaměřit investice i do infrastruktury firmy za účelem splnění stále nároč-

nějších kriterií ochrany životního prostředí a pracovních podmínek zaměstnanců.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se na úspěšném rozvoji společnosti podílejí.
Ing. Pavel Tuháček

Informace z Nebílovských sadů

Farmářský obchod
Sdružení ENVIC po zkušenostech s farmářskými
trhy otevřelo 4. května v Plzni v Lobezské ulici
Farmářský obchod. Obchůdek je velmi příjemný.
Mají tam sortiment farmářských trhů a také my
jsme jedni z dodavatelů. Je vidět, že o tyto produkty je velký zájem.
Sušárna ovoce
Jednou z nových investic, která se dokončuje, je
sušárna ovoce. Díky tomuto projektu dostala budova bývalého vepřína novou střechu a byla obnovena další část budovy. Moc se na nový provoz těšíme, ale díky mrazům jej vyzkoušíme asi až v další
sezoně.

Jedna noc rozhodla
Květnový mráz, který přišel z 3 na 4 květen o síle
mínus 5 stupňů rozhodl o letošní úrodě celého sadu. Nejdříve jsme doufali, že následky tak hrozné
nebudou, ale opak je pravdou. Je velmi odvážné
říci, jestli letos vůbec nějaké ovoce sklidíme, neboť
pomrzly jak švestky, tak i jablka a třešně. Podobně
bylo postiženo více pěstitelů v republice. Mnoho
věcí můžeme ovlivnit, ale na přírodu jsme pořád
krátcí. Lze jen doufat, že letošní výpadek stromům
prospěje a v dalším roce se nám opět odmění
krásným ovocem.
Informace připravila Jana Zikmundová

Návštěva sadařů v Itálii
Po vzoru Hoštických zemědělců
ze známé trilogie jsme i my vyrazili do světa. Cílem naší cesty byl
biosad firmy Lugin v jižním Tyrolsku v Itálii. Shlédli jsme krásné
sady a veškeré vybavení farmy
jako moštárnu, octárnu, sušárnu
i výrobu vína z jablek. Výlet byl
velmi poučný i inspirativní a
všichni jsme si odváželi krásný
zážitek z nádherného prostředí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Ing. Pavlu Netrvalovi, že
nám takovou exkursi připravil.
Polana Horšice pokračuje úspěšně v investicích
V roce 2010 společnost Polana Horšice, a.s. pokra- cování ze strany EU a zrekonstruovala tento objekt
čovala v nastoleném trendu, a to maximálně využí- a vybudovala tak zimní stáj s volným ustájením.
vat zdroje z Evropských fondů na rekonstrukci ze- Tato stáj dnes splňuje přísná kritéria pro ustájení
mědělských objektů. Proto společnost v loňském skotu využívající nejnovějších poznatků z oblasti
roce zrekonstruovala bývalý kravín, který byl po- chovu skotu. Zvýšila se kvalita a kapacita ustájení
staven v 60. letech minulého století, později byl i kvalita pracovních podmínek pro ošetřovatele.
využíván jako výkrmna býků a v posledních letech Tato rekonstrukce již byla ukončena, skot již byl
sloužil k zimnímu ustájení masného skotu. Tento přes zimu v nové stáji ustájen a dotace ve výši 50
objekt však byl ve velmi špatném technickém sta- % celkových výdajů již byla proplacena.
Ing. Marie Hůlová
vu, proto společnost využila možnosti spolufinan-

Polní den N. U. Agrar
Naše společnost na úseku rostlinné výroby využívá služeb poradenské firmy
N. U. Agrar. Dne 2. 5. 2011 se konal na
pozemcích naší a.s. polní den.
Hlavním přednášejícím byl majitel této
firmy Dr. H. Shömberger. Na polní den
byli pozváni zástupci podniků, které
s poradenskou firmou N.U. Agrar spolupracují. O skutečnosti, jak jsou přednášky Dr. H. Shömbergera přitažlivé,
svědčí i to, že přijeli i zástupci zemědělských podniků z Moravy i ze Slovenska.
Během polního dne byl zhodnocen stav
porostů obilovin a řepky a vyhodnoceny
jednotlivé agrotechnické postupy a zásahy. Všeobecně lze říci, že stav našich
porostů byl značně ovlivněn přípravou půdy, termínem a způsobem setí ve velmi vlhkém podzimu
loňského roku a zároveň velkým suchem
v průběhu letošního března a dubna. Stav řepky
byl vyhodnocen jako dobrý v rámci klimatických
možností. U ozimé pšenice se projevilo pozdní setí,
kdy pšenice při studeném a vlhkém závěru roku už
nemohla vytvořit dostatečný kořenový systém
a takový habitus, který by dával základ výborné
sklizni. I přes tento hendikep nastínil Dr. H. Shömberger možnosti a postupy pro zmírnění nepříznivého stavu. Základem je výživa a udržení dobrého
zdravotního stavu. V letošním suchém jaru se velmi nepříznivě projevil nedostatek fosforu, který by
rostlina mohla využít, a zároveň rostliny nedokázaly využít dusík, který byl aplikován. Spolu s výživou
a insekticidní ochranou byl zároveň doporučen
soubor mikroprvků podporující vývoj rostliny
a omezující stresové faktory z nepříznivých klimatických podmínek.
Dr. H.Shömberger vyřkl názor, že půda sem byla
Nové investice v Polaně
Na rok 2011 společnost Polana Horšice, a.s. plánuje dokončení rekonstrukce skladového hospodářství. Již v roce 2009 započala Polana s komplexními
investicemi do skladového hospodářství, kdy proběhla rekonstrukce dvou největších skladových objektů – bývalé bramborárny a posklizňové haly.
V roce 2011 se chystá II. etapa této rekonstrukce.
V současnosti je již opravena střecha na jedné
z hal, v průběhu roku bude vybudován systém provětrání podlah, rekonstruovány dopravní cesty a

„natlačena“ koncem doby ledové (cca před 50 000
lety) pohybem ledovce. Celý odkrytý profil do
hloubky cca 1,5 m tvoří hlína, značně utužené podorničí v hloubce 35 – 40 cm se světlým pásem
proplaveného vápníku a ornice. Na zbytcích kořenů na podzim sklizené plodiny kukuřice bylo zřetelně vidět, jak kořeny nemohly značně utužené
podorničí prorůst. Jednoznačný závěr a vyhodnocení této půdní sondy směřuje k nutnosti prokypřování podorničí.
Po prohlídce pozemků a půdního profilu pokračoval polní den přednáškou na téma zvýšení podílu
humusu v půdě a zvyšování její úrodnosti. Úbytek
podílu humusu v půdě je způsoben radikálním snižováním živočišné výroby a tím i výměra ploch,
které jsou hnojeny hnojem, radikálně poklesla. Východiskem je zapravování rostlinných zbytků
a pěstování meziplodin.
Celkově lze polní den firmy N. U. Agrar hodnotit
velice kladně. Přinesl mnoho podnětů pro další
práci a ukázal i možný směr ve vývoji rostlinné
výroby.
Ing. Jaroslav Terš
posklizňová linka. Touto rekonstrukcí se zvýší kvalita skladování a prodlouží se doba možného skladování. Tato investice má rozpočet na cca 6 mil. Kč,
přičemž se podařilo získat dotaci ve výši 45%.
Další investicí, která byla v roce 2011 již realizována, je pořízení sedmimetrového manipulátoru
MERLO. Přínosem tohoto stroje bude efektivnější
skladování zemědělských komodit a lepší manipulaci s objemnými zemědělskými krmivy, balíky
slámy apod.
Ing. Marie Hůlová

První Farmářský bál
Dne 10. února 2011 jsme pořádali náš
první bál v sále hostince v Předenicích.
K tanci a poslechu hrála skupina Ametyst.
Nejdříve jsme se obávali, jestli dokážeme
tak velkou akci uspořádat, ale velká účast
nás mile překvapila. Celý večer byl velmi
příjemný a každý si snad odnesl nejen
krásný zážitek, ale i cenu z bohaté
tomboly.
A tak, když k ránu opouštěli sál v Předenicích poslední účastníci, měli jsme velkou radost, že se bál povedl a budeme se
těšit na druhý ročník.
Jana Zikmundová

Žijí mezi námi…
Jsou dny naplněné pocitem uspokojení z provedené
práce. Mezi ty bezesporu patří tvorba malebných zákoutí v našich obcích, obnova křížků u polních cest či
údržba krajinných prvků, resp. výsadba biotopů.
Naopak jsou situace, kdy člověku doslova zůstává „rozum stát“ a dochází slova nad činy našich „spoluobčanů
– ničitelů“. Již jsme si téměř zvykli na marný boj
s černými skládky pneumatik, plastů a zbytků z aut
v našich lesích a příkopech cest. Rovněž jsme rezignovali nad chováním řidičů čtyřkolek, kteří ničí naše osetá
pole v kterémkoli vegetačním období.
Ale arogance, s kterou vtrhli na naše pole energetici
z firmy GA Energo, budující nové vedení z rozvodny
u Přeštic do Nezvěstic, nás šokovala. Marné byly pokusy o zastavení stavby v naprosto nevhodných klimatických podmínkách, nepomohla ani medializace. Prý mají
své termíny a škody zaplatí. Ale jen škody na úrodě –
ale co zničená a utužená pole, rozježděné louky a polní
cesty?

Kdo se mohl seznámit v prosinci 2010 s rozsahem zničených ploch nevěřil, že toto je v 21. století možné.
To však ještě bylo málo proti šoku a pocitu zmaru, který
přineslo jaro 2011 v Nebílovských sadech. Po velkém
váhání o racionalitě sadařství jsme vytrhali přes 30 let
staré švestky a na cca 3 ha zasadili nové jabloně a hrušně. Po tvrdé práci se založením nové výsadby jsme nevěřili vlastním očím – všechny nově vysazené hrušně
byly zastřižené nad rašícími výhonky. Kdo může být tak
neuvěřitelně bezohledný a surový, že během pár hodin
zmaří měsíční práci řady lidí? Nebo byla za tímto činem
jen sprostá snaha vydělat pár korun prodejem roubů?
Nevím – jisté je však to, že v těchto chvílích bezmocnosti si s kolegy klademe otázky – má naše úsilí vůbec
smysl?
Stále věřím že má, že je nás většina těch, kteří máme
radost z postupně se měnící krajiny a věřím, že se nám
podaří takovéto ničitele časem alespoň „utlumit“…
Ing. Pavel Netrval

Pamětnické okénko: Tradice dožínek.
Dožínky byly slavnost, spojená s radovánkami na oslavu
ukončení žní. Na oslavu konce sklizně upletla děvčata
věnec z klasů obilí a ozdobila poslední snop přivážený
z pole. Věnec byl pak předán spolu s vinšováním hospodáři, na panských statcích vrchnosti. Potom následovala oslava s hudbou a tancem. Později se již dožínky
neslavily jednotlivě po statcích, ale celá obec dohromady. V Dolní Lukavici o dožínkách objížděl dopoledne
vůz s muzikanty ves doprovázený chasou. Zastavovali

se u jednotlivých statků s žertovným veršováním, nebo
písní. Jednou se také koně splašili, vůz se převrátil a
muzikanti potloukli. Odpoledne byly dožínky zahájeny
průvodem s hudbou přes celou ves do Sokolovny. Tam
pak následoval zábavný program, ve kterém nemohlo
chybět zatančení České besedy. O pořádek se staral
policajt, který provinilce zavíral do šatlavy, odkud museli být vykoupeni. Vše bylo zakončeno taneční
zábavou.

Výročí zaměstnanců

Odchod do důchodu

Kokoška Jaroslav, Háje, 50 let, LUKRENA
Trhlík Václav, Přeštice, 55 let, LUKRENA
Mašek Pavel, D. Lukavice, 55 let, LUKRENA
Šoltýs Miroslav, Skašov, 55 let, Polana Horšice

Volfová Jitka, Nebílovy, LUKRENA
Ing. Janča Miloslav, Třemošná, LURENA

