Podzimní vydání Farmářských novinek
Nechce se téměř věřit tomu, že už je tu podzim
a s ním druhé číslo Faremních novinek. Léto uběhlo
(spíše propršelo) strašně rychle a nedostavilo se ani
pořádné babí léto. Jak se dočtete v dnešním obsahu, byly jarní i letní práce výkyvy počasí velmi
ovlivněny. Ale nižší výnosy přinesly i výrazně vyšší
ceny jednotlivých komodit (až se zdá nemožné, aby
ceny z loňských naprosto likvidačních cen mohly
během dvou měsíců vyskočit na dvoj, u máku
i trojnásobek) a proto nezbývá než brát rozmary
počasí se zdravím nadhledem a doufat, že i právě
zakládaná budoucí úroda bude opět úspěšná. Dále
se ve Faremních novinkách dočtete, že letošní rok
přinesl i řadu drobných radostí – s Nebílovským
moštem slavíme úspěch na všech farmářských trzích či výstavách – získali jsme za něj ocenění regionální produkt Plzeňského kraje či značku kvality
Klasa. Přes nepřízeň počasí nás opět potěšil velký
zájem návštěvníků právě proběhlých II. Slavností
jablek na Nebílovském zámku, obec Dolní Lukavice

získala za našeho výrazného přispění Oranžovou
stuhu za spolupráci se zemědělským subjektem
v soutěži vesnice roku Plzeňského kraje, a domnívám se, že i u republikové komise jsme zanechali
pozitivní dojem a obec D. Lukavice jistě ještě další
ocenění získá. No a asi nejčastější dotazy na ceny
a termíny naturálií Vám objasníme uvnitř oběžníku,
včetně novinky – možnosti moštování vlastního
ovoce. Na závěr mi dovolte poděkovat spolupracovníkům v obou společnostech za zvládnutí někdy
velmi vypjatých situací, které letošní hospodářský
rok přinesl. Bez ochoty většiny z nich udělat něco
navíc, by letošní rok rozhodně nedopadl tak úspěšně… Dále chci poprosit všechny čtenáře o zpětné
reakce a příp. i o nové příspěvky do dalších čísel,
rádi je uvítáme. Nám zemědělcům přeji stabilnější
počasí alespoň při dokončení podzimních prací a
všem pak především pevné zdraví a dostatek
optimismu do dalšího roku.
Ing. Pavel Netrval, předseda představenstva

Ocenění pro Nebílovský mošt
S naším novým výrobkem jsme se
zúčastnily soutěže o Regionální potravinu Plzeňského kraje. Slavnostní
vyhlášení proběhlo v rámci Chodských slavností v Domažlicích, kde
jsme z rukou senátorky parlamentu
České republiky JUDr. Jiřiny Rippelové
převzaly
ocenění
výrobku
s vysokou zdravotní a společenskou
prospěšností a současně jsme převzali čestné uznání od hejtmanky
kraje paní MUDr. Milady Emmerové.
Celá akce byla o to slavnostnější díky
návštěvě pana prezidenta ČR VáclaPřebírání ocenění Klasa na výstavě Země živitelka
va Klause. Podporovat české výrobky je
součástí programu Ministerstva zemědělství. Do soutěže o národní značku Klasa jsme se rozhodli zapojit
s naším výrobkem Nebílovský mošt. Po splnění podmínek jsme byli úspěšní a v rámci Země živitelky
v Českých Budějovicích nám bylo propůjčeno toto označení z rukou Ministra zemědělství Ing. Ivana Fuksy.
Obě tyto ocenění nám dodali velkou chuť do další práce a věříme, že Nebílovský mošt nebyl poslední
výrobek, který u nás vznikl.
Jana Zikmundová, vedoucí sadů Nebílovy

Masné stádo
Dovolte mi, abych Vás krátce seznámila se skladbou
masného stáda a jejich managementem.
V současné době je v našem masném stádě 83 matek, 2 plemenní býci plemene masný siemetnál a 35
kusů mladého dobytka.
Masné stádo se od jara do podzimu pase – k dispozici
máme cca 120 ha pastvin, a to v lokalitách Osek, Háje, Řenče, Libákovice, Dolní Lukavice. Snažíme se o
to, aby na pastviny na jaře odcházely otelené krávy
s telaty a přibližně do července jsou mezi kravami i
plemenní býci. Po tomto období se býci nadále pasou
na vybraných lokalitách s březími kravami či jalovicemi. Nevstupujte na pastvinu, respektujte, prosím,
elektrický ohradník. Stádo, pokud mu není ubližováno,
není nijak nebezpečné, přesto je ale nutné zachovávat
určitá pravidla. Krávy mají pod sebou telata, a pokud
se jim bude zdát, že jsou telata ohrožena, jsou
schopny je bránit do samého konce. Nepřibližujte se k

Výzva k aktuální situaci
Doba podzimní se vyznačuje pro nás zvýšenou aktivitou
na pozemcích a areálech LUKRENA a.s. Vyznačuje se
také tím, že zahrady a pozemky okolo stavení při podzimní údržbě produkují směsný odpad a ten se velmi
často objeví na „NIKOMU“ nepatřících pozemcích, zpravidla v užívání naší společnosti. Tento odpad sem nevozí
nikdo z dalekého okolí. Je až šokující co vše je považováno za „bezproblémový odpad“ a objeví se tu na poli,
tu v příkopě, tu v areálu naší firmy. Typickým příkladem
je areál v Horní Lukavici, ale i jinde. Je pro nás vysilující
se tímto nešvarem zabývat a obracím se na Vás s žádostí
o pomoc při potírání tohoto nešvaru. Komu z vás by se
zamlouvalo, kdyby soused sousedovi vozil před vchod
nebo na zahradu shnilá jablka, větve, trávu, stavební
suť. Pole a louky jsou to samé jako Vaše zahrady a

telátkům, byť jsou tak roztomilá. Prosíme, poučte své
děti, aby nevstupovaly na pastvinu.
Věříme, že se Vám, stejně jako nám, pohled na poklidně se pasoucí stádo líbí. Vždyť odedávna pastevní
dobytek utvářel krajinu a ani dnes tomu není jinak.
Respektujte základní potřeby stáda, především jeho
klid, a odměnou Vám bude pohled na radostně poskakující telata. Prosíme, nerušte stádo, nepouštějte
do něj své domácí mazlíčky, především psy – mohlo
by to pro ně špatně dopadnout.
Na konci pastevního období se stádo přesune na zimoviště, kde dojde k jeho roztřídění, telata se přesunou na odchovny a krávy se budou připravovat na
další telení, a na jaře se opět vyžene stádo na pastvu
a začne nová sezona.
Děkujeme Vám za Vaši ohleduplnost a my se vynasnažíme, aby Vás naše stádo příliš neobtěžovalo.
Ing. Barbora Lužná, hlavní zootechnik
pozemky. Vlastní je soukromé osoby, hospodaří na nich
soukromá společnost. Využívám tuto příležitost k tomu,
abychom společně přispěli k zvýšení estetického vzhledu
venkova.
I naše společnost postupně přispívá k tomuto díky rekonstruováním areálů tam, kde najdeme společnou cestu
s vlastníky. Snižujeme četnost přejezdů po místních komunikacích. Bez znečištění v obdobích bohatých na srážky je nevyhnutelné, ale vždy budeme usilovat o následný
zásah ke zlepšení stavu.
Nechci vůbec vliv naší společnosti na tento stav zlehčovat, ale vždy budu rozlišovat pojem špína, zápach
a odpad.

S úctou Ing. Pavel Tuháček

Nová peletárna se rozbíhá
Tak jak jsme Vás již informovali v jarních Faremních
novinkách, byla v areálu posklizňové linky v Dolní
Lukavici vybudována nová granulovací linka na tzv.
peletky, což jsou malé granulky o průměru 8 mm.
Budou vyráběné z odpadů z posklizňové linky, tj. především z obilných plev a zbytků olejnin. Z provedených měření vyplývá, že jejich výhřevnost je minimálně srovnatelná s hnědým uhlím, při vhodném mixu i
větší. V současné době je Ministerstvem životního
prostředí prostřednictvím programu Zelená úsporám
masivně podporován přechod z fosilních paliv na vytápění biomasou a na nákup nových kotlů jsou poskytovány vysoké dotace (až 90.000 Kč – vhodný kotel se
tak dá pořídit téměř zadarmo) a petetky se stávají
Výročí zaměstnanců Lukreny
Ing. Janča Miroslav, 60 let zootechnik
Studený Arnošt, 55 let ošetřovatel skotu
Stuchlíková Marie, 50 let ošetřovatelka skotu

velmi žádaným produktem, neboť jejich ceny jsou
levnější než hnědé uhlí. Po náběhu do zkušebního
provozu bude prodej peletek umožněn i malým odběratelů – především našim akcionářům, zaměstnancům
či pronajímatelům půdy, kteří budou zvýhodněni obdobným systémem jako při nákupu naturálií. O aktuálním zahájení prodeje či cenách budete informováni
na webových stránkách www.lukrena.cz či ve faremních novinkách. Pokud bude někdo potřebovat pomoc se získáním dotace na nový kotel, či získat
podrobnější informace o tomto ekonomicky zajímavém způsobu vytápění, obraťte se prosím na paní
Martinu Žofákovou na ředitelství v Dolní Lukavici,
která Vás nakontaktuje na jednotlivé specialisty.
Ing. Pavel Netrval
Odchod do důchodu
Prachová Libuše, Horní Lukavice – LUKRENA a.s.
Rašplička Josef, Týniště – Polana Horšice a.s.
Tisk: Studio Um, www.ium.cz

Zvýhodněné ceny komodit a výrobků
Tak jako v minulých letech, bude i v letošním roce našim akcionářům, zaměstnancům a pronajímatelům půdy poskytnuta zvýhodněná možnost odkoupení
našich produktů. Oproti jiným letům jsme
se rozhodli zjednodušit prodej zavedením
slev z aktuálních ceníků. Každá z výše
uvedených kategorií má nárok na
10% slevu, které se mohou sčítat
a dosáhnout tak i 20% či 30%. Zvýhodněné ceny budou poskytovány od soboty 9. října ve všech prodejních místech
– tzn. na ředitelství v Dolní Lukavici,
v Nebílovských sadech a ve faremní
prodejně v Přešticích. Konkrétní termíny pro prodej obilovin a brambor a limitu
pro jednotlivé komodity jsou uvedeny
v tabulce. Akt. ceník bude vždy zveřejněn
na int. stránkách www.lukrena.cz či na
prodejních místech. Prodej očekávaných
brambor ze St. Hoštic bude s ohledem na
počasí zahájen až od 23. října, ale bude
jich prý dost. Nově bude možno zakoupit i
krabicový mošt.
Ing. Pavel Netrval

Farmářské trhy v Plzni
Pravidelně se účastníme farmářských trhů v Plzni. Tento nový způsob prodeje je velkým hitem dnešní
doby. Ty plzeňské se konají každou druhou sobotu v prostorách hotelu Gondola poblíž Mlýnské strouhy.
V nabídce je od ovoce, po zeleninu, ryby, vajíčka, uzeniny, sýry, maso, no prostě vše na co máte chuť.
Firma Lukrena zde prezentuje hlavně výrobky ze sadů v Nebílovech, jak ovoce, tak hlavně Nebílovský
mošt. O naše výrobky je vždy velký zájem a velmi nás to těší. Tak jestli budete mít někdy v sobotu chuť,
přijďte se na nás podívat. Ty další trhy proběhnou v termínech 16. a 30 října. Rádi vás uvidíme.

Přijďte si namoštovat své ovoce
do naší nové moštárny
Řada z Vás již ochutnala náš Nebílovský
mošt, někteří z akcionářů si již novou moštárnu v Nebílovských sadech prohlédli na
letošní valné hromadě. Na základě pozitivních ohlasů a dotazů na možnost moštování
vlastního ovoce, rozhodli jsme se tuto službu zkušebně našim akcionářům, zaměstnancům, či pronajímatelům půdy poskytnout. Z důvodu prioritní výroby vlastního
moštu však nebude poskytována veřejnosti.
Moštovat se bude v sobotu 9. 16. a 23.
října od 10 h do 14 h. Cena je stanovena
na symbolickou 1 Kč za 1 kg, limit je stanoven na 100 kg ovoce k lisování. Těšíme se
na Vás a věříme, že budete s moštem spokojeni.
Jana Zikmundová
Nebílovský mošt ochutnal v Domažlicích i pan prezident

Senáže a žně 2010
V hospodářském roce 2010 jsme se potýkali s rozmary
povětrnostních podmínek jiţ od jarních měsíců. Agrotechnické termíny pro přihnojování a ochranu rostlin ale
i setí jařin byly často ovlivněny především sráţkami a
velkými změnami teplot. Sráţky výrazně ovlivnily i kvalitu
sklizně pícnin, na druhou stranu se podařilo zajistit jejich
dostatečné mnoţství.
Ţně v letošním roce ovlivnilo zejména chladné jaro a
tím i posunutí jejich začátku přibliţně o 14 dnů. Ţně začaly sklizní ozimého ječmene 13. 7. a s přestávkami zaviněnými nepřízní počasí končily sklizní máku aţ 19. 9. Za
celé období ţní spadlo 234 mm sráţek. Mnoţství sráţek
ovlivnilo zčásti i kvalitu sklízených plodin, kdy pozdně
sklízené obiloviny byly uţ pouze v krmné kvalitě. Vlhké
počasí nás donutilo sklízet i v nestandardní vlhkosti a zde
je na místě zdůraznit, ţe bez aktivního provětrávání,
vybudovaného v našich skladech a silách, nebyli bychom
schopni úrodu uchovat v dobré kvalitě. Opoţděný průběh
a konec ţní spolu s deštivým počasím nás v současné
době značně omezuje v dalších podzimních pracích a
zejména v přípravě a setí obilovin. Přesto dosaţené výsledky výnosů jednotlivých komodit spolu s razantním
nárůstem jejich prodejních cen vytváří předpoklad pro
dobrý hospodářský výsledek letošního roku.
Ing. Pavel Tuháček, ředitel společnosti Lukrena a. s.

LUKRENA
a.s.

CELKEM

CELKEM

výkon

ha

q

q/ha

pšenice

1390,38

78799,1

56,7

ječmen

232,87

14174,6

60,9

oves

109,08

2760,3

25,3

tritikale

114,77

5119,4

44,6

řepka

718,48

26671,1

37,1

mák

271,65

1245,4

4,6

CELKEM
ha

CELKEM
q

q/ha

pšenice

170,15

7120

41,9

ječmen

62,87

3023

48,1

oves

77,21

2250

29,1

řepka

73,77

2640,8

35,8

POLANA
Horšice a.s.
výkon

Slavnosti jablek na Nebílovském zámku

Letošní druhý ročník slavností jablek se nesl hlavně v duchu chladného počasí. Ač mám pocit, ţe letos nám počasí
dává docela hodně zabrat, přesto nás je-ho rozmary neodradily a s velkou chutí jsme se pustili do příprav. Slavnosti proběhly na zámku v Nebílovech 26. září a nad naše očekávání jej navštívilo mnoho návštěvníků. Program
byl letos velmi bohatý od lidové muziky po vystoupení dětských souborů, proběhla zde poradna známého odborníka pana doktora Pelešky a celé chladné odpoledne bylo zakončeno soutěţí o
nej štrúdl. Moderování se letos opět
ujal Petr Jančařík a věrný nám zůstal i
pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Letošní soutěţ ovládly ţeny. Bronzové,
místo obsadila paní Martina Ţofáková
z Dolní Lukavice o stříbrnou a zlatou
příčku se podělilo duo děvčat ze Sence
Markéta Jungová a Zuzka Kníţková.
Chtěla bych poděkovat Všem účastníkům soutěţe, návštěvníkům i zaměstnancům a těším se na setkání na dalším, jiţ třetím ročníku. Jana Zikmundová
Štrůdly hodnotil i ministr Jiří Pospíšil

Vesnice roku Plzeňského kraje 2010

Naše obec letos opět přihlásila do soutěţe Vesnice roku. Vyuţili jsme zkušeností z účasti v loňském ročníku i toho,
ţe za uplynulý rok, se toho v našich obcích událo dost na to, abychom se měli před hodnotící komisí, která k nám
přijela 31. května čím pochlubit.

Dolnolukavicko patří mezi tradiční zemědělské oblasti. Vedle několika menších hospodářů je dominantním obhospodařovatelem společnost Lukrena, která hospodaří na 3500 hektarech a celkově chová 1100 kusů skotu.
Lukrena se zaměřuje i na speciální ekologickou péči o část sadů v Nebílovech. Obec se všemi zemědělskými subjekty dobře spolupracuje – zemědělci vycházejí vstříc při údrţbě a výsadbě zeleně (spolupráce společnosti Lukrena, myslivců a obce při výsadbě 1700 ks dubu zimního při zalesnění nové lokality), dobrá je i spolupráce při zimní
údrţbě místních komunikací. V roce 2009 obec získala Cenu rady Plzeňského kraje, k ní si letos přidá
oranžovou stuhu a příjemných 20 000,- Kč. Zároveň postupuje do celostátního kola oranžových
stuh, kde se soutěží o 800.000,- Kč. Děkuji všem zaměstnancům Lukreny, kteří mají na tomto
úspěchu i svůj podíl.
Vítězslav Opálko, starosta obce D. Lukavice

