
   Copak si Ti, co to píší neuvědo-
mují, že chemie je všude kolem 
nás, a že bez použití přípravků na 
ochranu rostlin a umělých hnojiv se 
lidstvo na této planetě neuživí? Ti, 
co nechtějí nechat zemědělce, aby 
mohli léčit rostliny, si sami, když je 
jim opravdu zle, zajdou k lékaři pro 
nějaký ten chemický přípravek. 
Ty porosty hrachu, kterým jsme  
z greeningu neumožnili, ani v kri-
tické nákazové situaci ochranu, si 
nikam zajít nemohly a tak zemřely. 
Místo greeningu pole zežloutlo na 
úkor krmení u tak potřebné živo-
čišné výroby. Příroda není bez výji-
mek a bez souvislostí. Podobnými 
opatřeními EU, nejenže podrývá 
autoritu sama sobě, ale ve finále 
přírodě škodí. Děsí mě vývoj, kdy 
na jedné straně změny klimatu 

   Selský rozum dále velí, že klima 
je opravdu velká neznámá, ale je 
vidět že v průměru směřuje k otep-
lení a extrémním obdobím sucha, 
či naopak mokra. Často jsou tato 
období rozložena pro vegetaci vel-
mi nepříznivě, což znamená první 
polovina roku suchá a zbytek mok-
ro. Na toto porovnání už lze a je 
také třeba nastavovat a podporo-
vat vývoj a výzkum technologií do 
RV.

   V situaci, která nyní existuje 
ve světě i u nás pod vlivem kli-
matických změn mi selský rozum 
nedovoluje zpracovat informaci, 
z veřejně dostupných médií, že 
naše státní hmotné rezervy dispo-
nují zásoby u potravin na několik 
dnů. Zásoby by měly být minimál-
ně o řád na delší dobu a zároveň 
mohou více obchodně pomoci 
zemědělcům při řešení sezónních 
přebytků.

   Co mě však vůbec selský rozum 
nebere, jak v této situaci přistupu-
je neodborná veřejnost k příprav-
kům na ochranu rostlin. Nechápu, 
proč jsou zemědělci neodbornými, 
populistickými, politickými rozhod-
nutími nucení k tomu, aby ochranu 
rostlin prováděli neefektivně, často 
méně ekologicky, či vůbec. 

Selský rozum nebo zelený 
mozek

   Máme za sebou v našem kraji 
jedno z nejteplejších prvních polo-
letí v historii. Srážek téměř polovi-
nu dle normálu za 6 měsíců a tep-
lota o více než 3°C nad normálem. 
A co je pro nás zemědělce nejhor-
ší, pro většinu plodin je už rozhod-
nuto, že výnos bude tímto vývojem 
postižen. Je sice pravdou, že obi-
loviny jsou stepní trávy, ale výnos, 
který ve stepi produkovaly by nám 
dnes na naši obživu zdaleka ne-
stačil. Pohled na většinu porostu je 
potěšující maximálně tak z profilu, 
ale pohled z vrchu, to je ten pohled 
pravdy z kombajnu, může být dost 
nemilým vyčíslením srážkového 
deficitu.

   Selský rozum velí, že to přece 
je problém, který se opakuje, který 
si zaslouží nejen dotační záplaty, 
ale opravdu odborné systémové 
řešení a překvapuje mě, že tak 
ohromný a zjevný vývoj klimatu, 
nechává neodbornou veřejnost 
klidnou. Řešíme migraci, řešíme 

Místo, abychom 
podporovali vývoj 
a výzkum nových 
efektivnějších pří-
pravků na ochranu 
rostlin, tak prodej-
ně, lacině vykřiku-
jeme o jejich škod-

livosti na lidské 
zdraví.
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HÝČKEJME si naše pole
V letošním roce si 
vzpomínáme výročí 
100 let od vzniku naší 
republiky. Zároveň...

str. 12

Celníci zavřeli v Jeni-
šovicích poslední ob-
chod. Zbývá místním 
jen voda z potoka?...

str. 13

Letní recepty od Vandy
Třešně v curku...
Clafoucis...
Třešne v rumu...
Langoše...

str. 22

Úvodní slovo Ing. Leoše Říhy

s Ing. Janem Doležalem
Možná to bude znít tro-
chu otřepaně, ale mu-
sím říct, že je to v mém 
případě vztah přímo 
srdeční...

str. 16

Rozhovor
Tak nám zabili Ferdinanda

mistrovství ve fotbale a vývoj, 
který se týká naší obživy a obživy 
našich dětí, ten si myslím zaslouží 
více pozornosti. Klimatické změny 
stály za řadou změn ve vývoji této 
planety v minulosti a nemáme prá-
vo se domnívat, že tomu je a bude 
jinak jen proto, že dnes máme Fa-
cebook ošetřený GPDR.

   Stačí si jen představit co se stane 
když, se ze současné vlny migrace, 
do značné míry ekonomické, stane 
migrace do značné míry existenční. 
Myslím si, že selský rozum velí, že 
je potřeba hledat systémové kroky  
k tomu, aby naše krajina byla 
schopná co nejvíce odolávat kli-
matickým extrémům, jichž jsme 
svědky. Je sice pěkné a důleži-
té podporovat výstavbu rybníků  
a mokřadů, ale stále se mi zdá, 
že se zapomíná na to, aby v naší 
krajině bylo dostatek toho, co zde 
bylo vždy v minulosti, a to dosta-
tek hospodářských zvířat, a tím 
dostatek kvalitní organické hmoty 
v půdě zadržující vodu a osevní 
postup se zastoupením pícnin, se 
stejným efektem. Toto když bude-
me podporovat, tak nám to navíc 
přinese na rozdíl od programu, 
jako je dešťovka či mokřady i zá-
klad pro tak, v případě krizí potřeb-
nou, potravinovou soběstačnost. 
I zelený mozek snad pochopí, 
že potravinovou soběstačnost je 
jistější stavět u nás na hovězím, 
vepřovém a mléku, než na žabích 
stehýnkách. Obce by měly být do-
tačně bonifikovány s ohledem na 
to, zda pečují systémově o krajinu 
a vodu ve svém okolí, tj. dle toho, 
v jakém rozsahu mají na svém ka-
tastru živočišnou výrobu.  
       

Ing. Leoš Říha
Viceprezident AK ČR Předseda RAK PA



kousků skotu, který se napase na 
zaschlé trávě, asi nepokryje poža-
davky našich spotřebitelů masem 
ani mlékem. Obilí se neurodí. No 
a asi nedovezeme, protože je myl-
né si myslet, že za hranicemi pršet 
bude. Sci-fi scénář by také byl, že  
i kdyby „venku“ pršelo, patrně  
k nám domů bychom dovážely 
za „sprosté“ ceny. Můžu jen od-
hadovat, co by prováděl hladový 
člověk, protože jídlo je jednou ze 
základních potřeb nás všech.

 

   Příliš jsme si zvykli na pohodlí 
nákupu v ochodech a nedochází 
nám, že tam kotlety na tácku ne-
vyrostou. Vše čisťoučké a hezké. 
Čerstvé jahody klidně v lednu. 
Svazky ředkviček na nichž jsou 
ještě kapičky vody a oni se lesk-
nou jako z katalogu. Žádná hlína 
za nehty, už jen požitky a bohužel 
často hlavně množství – plýtvání. 
Možná by lidé měli být víc pokor-
ní a víc si věcí a hlavně potravin 
vážit.

   Já letos opět založila mini za-
hrádku. Najednou, když se na tom 
plahočím od brzkých jarních mě-
síců, zalévám drahou vodou z vo-
dovodu (zatím), nenechám misku 
jahod zplesnivět…

   S pokorou a úctou přeji všem 
pěkné léto, a protože jsou před 
námi žně, dobrou úrodu.

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

   Druhé červnové číslo Zpravoda-
je RAK PA máte ve svých rukou. 
Vzhledem k vývoji počasí je dost 
možné, že letos budou žně už na 
konci června. Teď, kdy píšu svůj 
úvodník, nám do něj chybí pou-
hých 14 dní. V březnu jsme asi 
tolik netušili anebo víc doufali, že 
sucho nebude skloňováno tolik  
a snad v každém pádu.

   Není tématem jen letošního 
roku. Letos jen graduje, protože 
se vše sčítá. Příroda nic neod-
pouští a mění se. To, že se jedná 
o změnu v rámci oteplování, asi 
lépe potvrdí strážci lesů. V nich 
už se nedostatek vody živé pro-
jevil také. Zemědělství dostane 
podporu a v tomto měsíci budou 
vypláceny dotace za loňské su-
cho. Otázkou zůstává, jaké budou 
prognózy dál. Pokud tento trend 
zůstane a u nás bude převládat 
teplé a suché počasí, je nasnadě 
zamýšlet se dále do budoucnosti.  
Budeme muset přijmout taková 
opatření, která pomohou zachovat 
pěstování základních surovin pro 
výrobu potravin.

   Živočišná výroba se nám po-
malu vytrácí a podle mě sucho 
i urychlila ve smyslu schopnosti 
zadržovat vodu v půdě. Dováží-
me, a pokud neřešíme původ po-
travin nijak významně, ochuzeni 
o masné výrobky a maso nejsme. 
Skladba na poli se mění dle vý-
kupních cen komodit a pole jsou 
na jaře široko daleko žlutá od řep-
ky. Zemědělství je terčem kritiky.  
Možná se odpůrci dočkají a na 
poli nebude dohromady nic. Sko-
mírající živočišná výroba na tom 
bude ještě hůř, protože nebu-
de krmivová základna. Těch pár 
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Ne, nechci být 
plačkou a špatným

prorokem, jen je 
občas dobré vše 
domyslet až do 

konce. 

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové

nesou tlak na dostatek potravin  
a vývoj nových chorob škůdců, či 
eskalaci starých, nejedná se zda-
leka jen o kůrovce, a na druhé 
straně zakazujeme účinné látky 
v přípravcích na ochranu rostlin 
často bez náhrady. Nevím, jak je 
to pro zelený mozek přijatelné, 
ale selský rozum mi říká, že snad 
nechceme být na úrovni některých 
zemí v Africe a v jídelníčku místo 

mléka a vepřového mít kobyl-
ky, cikády, mšice, kůrovce apod. 
a jinak být odkázání na humanitár-
ní pomoc. Doufám, že selský ro-
zum měl u nás vždy velkou tradici 
a bude fungovat nadále ve pro-
spěch všech našich obyvatel.     
      
Přeji Vám krásné léto a úspěšné 
žně.

Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR 
a předseda představenstva RAK PA

Ing. Vanda Rektorisová
Ředitelka RAK PA

Sucho, sucha, suchu…
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Chceme být Vaším dlouhodobým
spolehlivým obchodním partnerem
pro obchod se zem d lskými komoditami,
zejména obilovinami, olejninami,
rostlinnými oleji a krmivy.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Zden k Starosta:
tel.: +420 605 722 222 
mail: zdenek.starosta@comagrin.cz
 
Ing. Zden k Sláma:
tel.: +420 731 412 638 
mail: zdenek.slama@comagrin.cz

Ostatní kontakty : www.comagrin.cz
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   Seminář v Poličce 22. 3. 2018 na 
téma akvizice a fúze byl pořádaný 
RAK PA a společností Sberbank. 
Sešli jsme se na půdě jednoho  
z našich členů – AGRONEA Polič-
ka, a.s., za což jsme rádi. Zasedací 
místnost se téměř naplnila zeměděl-
skými podniky i soukromníky právě 
z řad členů AK ČR – RAK PA. 

   Ing. Říha seminář uvedl a navíc 
informoval o novinkách (PGRFL, 
PRV, LFA, DZES). Poté předal 
slovo Ing. Štěpánce Hlúbikové, 
Sberbank CZ. Téma její přednášky 
bylo - Možnosti zajištění kurzovní-
ho rizika u přímých plateb. Obecně 
je to pro zemědělce něco nového, 
nevyzkoušeného, hůře předsta-
vitelného, proto byla volba tohoto 
semináře na místě. Přítomni se 

22. 3. 2018

Ohlédnutí za našimi akcemi:

Seminář v Poličce na téma akvizice
ptali v diskuzi i mimo ni. Zazněly 
mimo jiné i prognózy kurzu ČNB 
pro konec září 2018. 
   Ing. Zdeněk Kučera, Agroteam 
CZ přiblížil, proč někteří naši ze-
mědělci prodají podniky. Většinou 
jsou na vinně věková struktura, 
nedostatečné výsledky hospo-
daření, nejsou nástupci, zajištění 
investičního dotací, majetková 
struktura, vlastnické vztahy, málo 

vlastní půdy, diverzifikovaná vý-
robní struktura, prostorové rozdě-
lení středisek a pozemků a mnohé 
další. 

   JUDr. Lukáš Liška, advokát zá-
věrem pohovořil o problematice 
věci z právnického hlediska. 
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  Na jednání rozšířeného předsta-
venstva dne 23. 3. 2018 Regionální 
agrární komory Pardubického kraje 
pozvala i europoslance Tomáše 
Zdechovského a tajemníka AK ČR 

Jana Doležala. Informoval o tom  
i týdeník Zemědělec.
   Hlavním tématem byla otázka za-
stropování – dopad na strukturu na-
šeho zemědělství by byl obrovský. 
Není to jen otázka velkých firem, ale 
problém by padl na celou živočisnou 

23. 3. 2018

Setkání s europoslancem Tomášem Zdechovským
výrobu. Mohli bychom tak přijít až  
o 70% dotací do živočišné výroby, 
což by mohl být její konec. Produkci 
mléka na hektar půdy máme přitom 
poloviční než mají třeba v Německu. 
Dopady by to mělo i na potravinovou 
soběstačnost, ale i na naši krajinu.

Přesto, že je AK ČR apolitická, 
musíme se snažit s politiky jednat  
a „uvádět věci na pravou míru“. 
Jsme rádi, že pan europoslanec 
Zdechovský přijel a vyslechl si ze-
mědělce. 
 

   První ze série seminářů, ,které or-
ganizujeme pro SZIF začala 6.4. ve 

Fabrice ve Svitavách. Ve středu 9.4. 
jsme pokračovali v Českých Heřma-
nicích, na obou přednášel ing. Josef 
Vrzáň. „Předposlední díl“ seriálu „O 

6. 4. 2018

Semináře jednotná žádost
jednotné žádosti“ tentokrát v podání 
ing. Tvrznikové. Maraton zakončil 
opět ing. Vrzaň a to vTuněchodech. 
Bylo to náročné, ale zvládli jsme to. 

Semináře jsou i pro zemědělce, kte-
ří nejsou členy AK ČR. Věříme, že 
tuto činnost RAK PA  ocení.

   Technika, kapacity v oboru  
(Doc., Ing. Radim Vácha, Ph.D, Ing. 

František Smítal, Ing. Roman Hrdi-
na, Ing. Oldřich Dostál, Ing. Vladi-
mír Černík, Ing. Ivan Houdek, Ing. 
Martin Müller, Ing. Jaroslav Bartoň, 

24. 5. 2018

Seminář a polní den na téma řepka, trávy, jetel
Ing. Petr Kosek, Ing. Martin Hajzler, 
Ing. Leoš Říha) odrůdy, přehlídky, 
vedení VÚMOP, dobré jídlo a vůbec 
pěkný den.   

   Tak by se dal heslovitě popsat 
24. 5. 2018. A spousta, spousta fo-
tek. 
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Navštívili jsme:

   23 května byly známy oficiální 
výsledky potravinářské soutěže 
Mls Pardubického kraje 2018. Na 
důstojném místě na zámku v Par-
dubicích v Rytiřských sálech za 
doprovodu fanfár bylo oceněno  
55 výrobku ze 117 od 35 výrobců. 

Letos byly zařazeny i nové katego-
rie a to absolutní vítěz a objev roku 
pro nově přihlášené firmy.
   Vyhlašování předcházelo po-
souzení odbornou porotou, které 
proběhlo v Pardubicích 18. dub-
na. Těší nás, že máme účastníky  
i oceněné z řad členů RAK PA, 
tedy zemědělské podniky, kteří 

23. 5. 2018

MLS Pardubického kraje 2018
jsou zároveň výrobci potravin.
   Jednotlivé kategorie ovládly 
kvasový bochník s ovesnou kaší  
z Naší DOBRÉ pekárny, Mlsík čo-
koládový ze Zemědělského druž-
stva Rosice u Chrasti, Vepřové 
maso ve vlastní šťávě od Jatka 
Lanškroun a Rakytníkový džem  
z TORO VM. Pětice firem, které se 

v soutěži objevily vůbec poprvé, 
získaly cenu za objev roku. Jed-
nalo se o společnosti RVB, s.r.o., 
Ranč Bělečko Agros s.r.o., Střed-
ní škola zemědělská a veterinární 
Lanškroun, Petr Souček – Mi-
nimlékárna Juliana a Farma Apo-
lenka. Čestné uznání si odnesla 
Agro Vysočina Bystré, a.s.

   Tradiční akce u hradeckých 
sousedů - zemědělský den v Mža-
nech 2018. Nejen my z Pardubic-
ka pravidelně navštěvujeme tuto 

odbornou akci. Tradiční přehlídka 
zvířat. Čtyřnohá Berta je tu po šes-
té a patrně naposledy. Neodešla  
s prázdnou - byla nejsympatičtější 
krávou! I Ofélie, zabodovala. Její 
chovatele ocenil osobně náměstek 

18. 5. 2018

Zemědělský den v Mžanech
Pavel Sekáč a paní ředitelka Alena 
Stiborová. Kromě zvířat byla k vidě-
ní technika, prezentace spolků a fi-
rem spolupracujících se zemědělci.  
Ochutnávky dobrůtek k jídlu, ale 
i pití. Od 13 hodin jsme navštívili 

debatu u kulatého stolu za účasti 
předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Milana Štěcha a dalších význam-
ných hostů. 

   Konference v Brně - TechAgro - 
zajímaví mluvčí. Vždyť tématy byla 
voda, půda a budoucnost našeho 

zemědělství.
   Zazněly velmi zajímavé úvahy  
i od ekonoma Zeleného. Klesá 
nám tzv. praktická inteligence. No 
tzn. že jsme čím dál v praxi ne-

8. - 12. 4. 2018

TechAgro Brno
použitelní jako populace. Umíme 
používat virtuální techniku, ale za-
tlouct hřebík umí čím dál méně lidí.  
Obrázek toho je, že chybí mladí  
v zemědělství, protože se nechce 

nikomu moc pracovat. Sice už jako 
obor nejsme o březových košťa-
tech, ale pracovat se zkrátka musí 
sem tam i rukama.

   Tradiční oblíbená akce, která 
putuje po farmách. Letos měla zá-
zemí na farmě Verměřovice pod-

niku Podorlicko a.s. Mistrovice. 
Chovatelé jsou to dobří, však si také 
hodně jejich zvířat odneslo ocenění.    
   Potkali jsme se zde se známými 
zemědělci a partnery RAK PA vyhod-

7. 6. 2018

Orlický pohár – chovatelský den.
notili jsme, že to byla vydařená akce 
především nadšených „živočichářů“!  
   Bylo hezké sledovat skvělou 
práci vodičů se zvířaty – škoda,  
že nemůžeme ukázat všechny ulo-

vené fotografické momentky.
   Tahle práce prostě musí bavit.



      

„Nabídky od Sberbank jsou vždy jedny 
z nejlepších,“  

Sberbank fi nancuje mimo jiné investiční projekt 
na výstavbu krytého hnojiště.

partnerovi, v nabídce nás zajímá 
prvotně cena, ale samozřejmě i další 
nabízené podmínky. 

Doporučila byste naši banku 
svým kolegům z oboru?
Určitě ano, regionální zástupce 

Jak jste se jako žena dostala k řízení 
velké zemědělské fi rmy? Máte 
k zemědělství vztah díky rodině?
Pocházím ze zemědělské rodiny, 
rodiče pracovali celý život 
v zemědělství, můj děda byl velký 
hospodář, zemědělství k  našemu 
životu a myšlení patří už od pradávna. 
Vystudovala jsem ekonomii 
v zemědělství a po škole v oboru 
pracovala. Chtěla jsem ale vyzkoušet 
i něco jiného a na pár let jsem se 
přesunula do automobilového 
průmyslu. Práce v zemědělství mi ale 
začala dávat větší smysl a nyní všem 
říkám, že pachy v zemědělství jsou 
příjemnější než odér průmyslových 
fi rem. 

Jakou předpovídáte budoucnost 
našemu zemědělství a kam chce 
Vaše fi rma směřovat?
Pokud se dotační politika více 
nezaměří na podporu živočišné 
výroby, spoustu podniků čekají 
úsporná opatření. Velký problém 
vidím ve velmi nízké výkupní ceně 
mléka a vepřového masa, propadu 
podílu českých výrobků v obchodních 
sítích a malé propagaci zemědělství, 
s čímž souvisí nezájem mladých lidí 
zde pracovat. V naší fi rmě máme 
velkou výhodu, že náš věkový průměr 
je velmi nízký a mnoho zaměstnanců 
je místních. Jsou to lidé se vřelým 
vztahem k zemědělství a loajalitou 
k tomuto oboru. Chceme dál 
modernizovat živočišnou výrobu 
a v rostlinné se zaměřit na nedostatek 
vody v půdě a zefektivnění výroby. 

Co je pro Vás na bance 
nejdůležitější, podle čeho vybíráte, 
se kterou budete spolupracovat?
K výběru banky se stavíme stejně jako 
ke kterémukoli jinému obchodnímu 

Ing. Typl funguje velmi rychle, 
spolehlivě a profesionálně. Nabídky 
od Sberbank jsou vždy jedny 
z nejlepších a celkově se nám 
s touto bankou spolupracuje velmi 
dobře. 

říká Ing. Helena Lossmanová, 
ředitelka I. Agro Oldřiš a.s.

Investice
• splácení sjednáme podle 

sezónnosti peněžních toků 
zemědělského podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup 

i refi nancování již nakoupené 
půdy až do 100 % kupní ceny

• splatnost až 20 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí 

běžných provozních potřeb 
v průběhu sezóny 

• zajistíme předfi nancování dotací

Zajištění kurzového rizika 
u dotací pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant 

spořicích účtů v CZK se 
zhodnocením až 0,65 % ročně

Zemědělská technika
• fi nancujeme 100 % kupní ceny 

včetně DPH
• splatnost až 8 let

Dotační poradenství
• máme zkušené odborníky, kteří 

pomohou v oblasti dotací
• hledáme řešení přesně na míru 

podnikatelského záměru
• dlouhodobě a úspěšně 

spolupracujeme s PGRLF, naše 
produkty jsou kompatibilní 
s podmínkami fondu

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE

Regionální bankéř pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137
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Václav Kroutil seznámil premiéra a členy vlády
s problematikou zemědělství a životního prostředí

při jejich návštěvě v Pardubickém kraji

  Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

   Pardubice (18. 6. 2018) – Přesto, 
že ministr zemědělství nebyl příto-
men, měl radní Kroutil možnost 
otevřít před premiérem Babišem  
a přítomnými ministry několik zá-
sadních otázek týkajících se ze-
mědělství a lesnictví.

„Myslím, že většiny ministerstev 
se nějakým způsobem dotýká 
Národní akční plán - adaptace na 
změny klimatu (NAP AZK). Ten  
v současnosti obsahuje celkem 
150 opatření a více než 300 úkolů, 
které by neměly zůstat jen na pa-
píře a měly by být i finančně kryty. 
Pardubický kraj se může pochlubit 

již připraveným projektem založení 
Institutu environmentálních výzku-
mů a aplikací, včetně jeho financo-
vání,“ řekl Václav Kroutil, radní Pk 
zodpovědný za životní prostředí, 
zemědělství a venkov.

   Dalším tématem, které bylo při 
jednáních otevřeno, bylo připra-
vované Programové prohlášení 
vlády. Obsahuje zmínku o vzni-
ku Fondu nepojistitelných rizik  
v oblasti zemědělství. „Což je jis-
tě dobře, ale bohužel neobsahuje 
informace o vzniku Dřevařsko-
lesnického fondu, který by si naši 
pozornost také jistě zasloužil.  
Protože když sečteme plochy, 
54% zemědělské plochy a 38% 
lesů, pak můžeme konstatovat, že 
zemědělci spolu s lesníky obhos-
podařují celkem 92% rozlohy celé 
České republiky,“ dodal Václav 
Kroutil.

   Vznik těchto fondů 
by měl být opěrným bo-

dem pro Adaptaci 
na změny klimatu  

a připravované změny 
společné 

zemědělské politiky 
Evropské unie!
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DLF Seeds, s.r.o.

Ing. Hana Nová

Bc. Hanka Tobolíková

by DLF-TRIFOLIUM

Bez alternativy. JAGUAR.

Výhradní prodejce pro východní echy:
KLAS Neko  a.s.
Neko  180, 561 63 Neko
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Je snad n jaká alternativa k nejlepšímu výsledku? Dosáhnout nejvyšší efektivity
p i minimálních nákladech? Vaše výzvy nar stají. Vaše požadavky se s ítají. 
Vaše spokojenost nás žene vp ed ke stále nov jším ešením.
Více produktivity, více rozmanitosti, více komfortu, více výsledk : 
proto je tu výrobní ada eza ek JAGUAR 800 a tvo í tak zcela osobitou skupinu.
Dokonalost bez alternativy. Modely JAGUAR.

6 x inzerce Klas Neko .indd   6 05.12.17   9:10
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Dotační a poradenská 
kancelář Tribula DPK s.r.o.
poskytuje pro zemědělské podnikatele:

•  poradenství v oblasti investičních dotací
•  vyhotovení žádostí o dotace

•  realizaci výběrových a zadávacích řízení  
    k podpořeným investicím

•  •  •  PROGRAM ROZVOJE VENKOVA •  •  •  
Investice do zemědělských podniků a zpracování 

produktů

•  stavební, technologické investice pro rostlin-
nou a živočišnou výrobu

•  speciální stroje a skladovací kapacity pro 
rostlinnou výrobu – citlivé komodity

•  zpracování produkce RV a ŽV
(výrobci potravin)

•  výroba krmných směsí pro hospodářská zvířa-
ta

•  nosné konstrukce do sadů, protidešťové  
a protikroupové systémy

•  stroje skladovací kapacity, fóliovníky pro zeli-
náře

•  •  •  MAS (MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY) •  •  •  
•  administrace žádostí o dotaci, výběrových 
řízení pro výzvy vyhlášené regionálně v rámci 

jednotlivých MAS

Kontakt: Tribula DPK s.r.o., Tel. 603431234, 601167719, 
e-mail: tribuladpk@tiscali.cz,  martin.tribula@tiscali.cz
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ROZUMÍME 
VAŠEMU 
PODN KÁNÍ. 
DO POSLEDNÍHO 
ZRNÍČKA.

GARANTUJEME NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU

Jsme česká firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního a vstřícného 
přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vaš  a přineseme efektivní 
ešení pojišt ní ve všech potřebných oblastech. Zároveň využijeme své velikosti 

a pozice největšího nezávislého poradce k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ    |    +420 222 390 815     |    WWW.RENOMIA.CZ

POJIŠŤUJEME
• Zemědělská rizika
• Majetek stroje a vozidla
• Odpovědnost a finanční škody
• Zaměstnance
• Výrobní rizika 

PROČ S RENOMIA AGRO
• Nejlepší ceny i podmínky
• Garance kvality
• Široký rozsah pojistného krytí
• Rychlé řešení škod
• Speciální pojistné programy

PARTNER AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR

RENOMIA_AGRO_PRINT_FINAL_210x297.indd   1 15.10.17   20:09

AG NOVACHEM s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice www.agnovachem.cz

Naše herbicidy 
vyřeší Vaše plevele



Brasan s Teridoxem 
dá vyniknout vašim 

porostům řepky
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   Zvažování výše investic do po-
rostů řepky poslední dobou velmi 
silně ovlivňuje nižší výkupní cena 
řepky. Existují vstupy do porostů, 
které lze v některých sezónách 
omezit, regulace plevelů k nim ale 
v žádném případě nepatří. 

   Brzy začneme zvažovat, zda 
nově zakládané porosty řepky 
ošetřit herbicidy preemergentně 
s potřebou alespoň minimálních 
vlhkostních podmínek pro nejlepší 
účinek, anebo ošetřit postemer-
gentně, ale s tím rizikem, že re-
gulace některých plevelů, přede-
vším brukvovitých se stává velmi 
obtížné. Navíc při promeškání této 
aplikace i z důvodu nevhodných 
povětrnostních podmínek, jako  
v některých minulých sezónách, 
už jednoznačně nelze docílit bez-
plevelného porostu. 

   Výhody preemergentního ošetře-
ní porostů řepky jsou tak evidentní. 
Čím dříve plevele eliminujeme, tím 
déle mohou rostliny řepky profito-
vat z draze připravené kultivační 
plochy. Účinnostně preemergentní 
ošetření jednoznačně převyšují 
ošetření postemergentní. Právě za 
tímto účelem společnost Syngenta 
v roce 2018 nabízí již osvědčený 
herbicidní balíček Brasan Teridox 
Pack pro preemergentí regulaci 
plevelů v řepce. 

   Pro dobrý účinek preemergentů 
je přiměřená vlhkost půdy esenci-
ální. Pro optimální působení účin-
né látky dimethachlor obsažené  
v přípravku Brasan je jisté množ-
ství vody potřebné, ale ve srovná-
ní s konkurenty výrazně nižší. 

   Dobře založený porost řepky 
olejky vykazuje ve vyšších 

vývojových fázích velmi silnou 
konkurenceschopnost k pleve-

lům na poli. 

   Zcela naopak je tomu však v ra-
ných vývojových fázích. Penízek 
rolní, kokoška pastuší tobolka, 
violky a rozrazily patří mezi nej-
významnější podzimní plevelné 
druhy v řepce. Velice významné 
škody mohou napáchat také vý-
drol předplodiny nebo trvalé ple-
vele. Vedle již zmíněných škodli-
vých druhů je potřeba potlačit také 
další plevele, které škodí až zjara  
v době svého prodlužovacího růs-
tu. Do této skupiny patří především 
svízel přítula, heřmánkovité ple-
vele, úhorník mnohodílný, chrpa 
modrá a mák vlčí. Svízel přítula je 
obecně řazen mezi nejškodlivější 
plevelný druh v porostech řepky. 
Pouhá 0,5 - 1 rostlina na 1 m2 již 
překračuje práh škodlivosti. 

   Přítomnost plevelů v poros-
tu může mít také dopad na jeho 
zdravotní stav. Problematickými 
jsou především plevele z čeledi 
brukvovitých, jež jsou hostitelský-
mi rostlinami pro mnohé choroby, 
které nám později mohou infikovat 
pěstovanou řepku. Na těchto rost-
linách může svůj vývojový cyklus 
dokončit například Plasmodiopho-
ra brassicae. Přerušení vývojové-
ho cyklu likvidací hostitele před-
stavuje jeden z hlavních bodů ve 
strategii boje s tímto patogenem. 
Pokud jste se s příznaky této cho-
roby na svých pozemcích setkali, 
není potřeba věšet hlavu. Stačí jen 
vybrat ze sortimentu rezistentních 
odrůd k této chorobě, například 
pro sezónu 2018 nově zaváděnou 
odrůdu SY Alibaba a důsledně 
dbát na regulaci brukvovitých ple-
velů. V tom je vám dobrým pomoc-
níkem herbicidní balíček Brasan 
Teridox pack.

   Bezplevelný porost, především 
bez raně kvetoucích druhů, je 
také důležitý pro možnost bezpro-
blémového insekticidní ošetření 
porostu v ohledu na bezpečnost 
všech opylovačů. 

   Brasan Teridox pack poskytuje 
ošetření deseti hektarů řepky. Ob-
sahuje 15 litrů přípravku Brasan  
a 5 litrů připravku Teridox. Přípra-
vek Brasan® obsahuje dvě účinné 
látky– dimetachlor  v dávce 500 g/l 
a clomazone 40 g/l. Byl speciálně 
vyvinut pro snadnou a spolehlivou 
kontrolu plevelů v porostech řepky 
olejky. Účinná látka dimetachlor, 
selektivní půdní herbicid, si spoleh-
livě poradí jak s nejproblematičtěj-
šími travami, jako jsou ježatka kuří 
noha, chundelka metlice, lipnice 
nebo psárka, tak s pleveli dvoudě-
ložnými, především brukvovitými. 
V kombinaci s účinnou látkou clo-
mazone poskytuje Brasan nejširší 
spektrum účinnosti na jednodělož-
né i dvouděložné plevele včetně 
svízele, heřmánkovitých plevelů, 
brukvovitých plevelů, jako jsou 
kokoška pastuší tobolka, úhorník 
mnohodílný, penízek rolní atd. 
Přípravek Brasan je bez omezení  
v ochranném pásmu II. stupně 
zdrojů povrchové i podzemní 
vody.

   Bezplevelný porost řepky je ne-
jen dobrou vizitkou agronoma, ale 
také z důvodu správného klimatu 
v porostu určitou ochranou před 
pozdně jarními mrazíky a zárukou 
vysoké, kvalitní a bezproblematic-
ké sklizně.

RNDr. Ondřej Skala

•  Snadná a spolehlivá kontrola plevelů v řepce

•  Balíček Brasan Teridox Pack obsahuje: Brasan 15 l + Teridox 5 l

•  V balíčku Teridox Command Pack naleznete: Teridox 20 l + Command 1,5 l

4 %
sleva oproti ceně 

sólo přípravků

5 %
sleva oproti ceně 

sólo přípravků

Z lásky k řepce
Na podzimní ošetření 10 ha řepky 
proti jednoděložným i dvouděložným plevelům

Command

 

www.syngenta.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Command
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Hýčkejme si 
naše pole

Další akce, které jsou před námi:

● 1 pol. září 2018 - Polní den kukuřice

                 
             - te

rmín bude upřesněn dle vegetace

● polovina září 2018 - PRV dotační seminář

                 
                 

    ve spolupráci se SZIF a MZe

● 23. 9. 2018 - Krajské dožínky v Pardubicích

                 
       (odborná i neodborná veřejnost)

Termíny budou včas upřesněny. 

Budete informováni na www.rakpa.cz.

Vtipy
Zajíc se potká s prasetem.

A zajíc říká: „Prase představ si, že vím jak zhyneš.“ 
Prase se zarazí a ptá se: „Ty si četl mou budoucnost?“ 

Zajíc odpoví: “Ne, kuchařku.“

Sejdou se dvě klíšťata a to jedno se mračí. „Co se Ti 
stalo?“ Druhé odpoví:“ Ale, ani se neptej.
Je dopoledne a už mě dvakrát vytočili!“

Víte, proč mají včely tolik medu? Protože mají královnu. 
Kdyby měly vládu, tak nemají nic jako my.

   V letošním roce si vzpomínáme 
výročí 100 let od vzniku naší re-
publiky. Zároveň v letošním roce 
oslavíme 25 let od založení naší 
Agrární komory, která jako jediná 
nevládní organizace, má ze zá-
kona ten nelehký úkol hájit pestré 
zájmy většiny zemědělců. A z úhlu 
pohledu těchto dvou výročí chci 
připomenout to, co je pro každý 
stát jedním ze základních znaků,  
a to udržovaná půda, krajina v ru-
kou místních občanů.

   

 Je důležité, abychom si, stejně 
jako v okolních hospodářsky vy-
spělých zemích vlastní pole opat-
rovali, ba přímo hýčkali. Součástí 
této péče musí být legislativa re-
gulace trhu s půdou, stejně jako 
ve zmíněných vyspělých zemích. 
Hýčkat půdu musíme také tím, že 
dotační systém nepodporuje zahál-
ku a naopak smysluplnými nástroji 
podporuje úrodnost půdy, a přitom 
tvorbu přiměřené přidané hodnoty, 
v podobě domácích potravin. Dle 
míry přidané hodnoty musí dotační 

systém také rozlišovat, zda se jed-
ná opravdu o skutečného, pravého 
aktivního zemědělce. 

   Naše pole je nutné hýčkat také 
tím, že mu zajistíme přísun dosta-
tečného množství organické hmo-
ty, nejlépe té nejkvalitnější, tj. ze 
živočišné výroby. Tímto hýčkáním 
pole organickou hmotou řešíme 
nejen vlastní potraviny z vlastní 
úrodné země, ale také bráníme 
erozi a zadržujeme vodu v krajině.  

Hýčkejme naše pole také tím, že 
mu umožníme užívat si pestrého 
osevního postupu. To jde ale těž-
ko, jestli řada skutečně citlivých 
komodit, tj. u nás tradičních a na 
ústupu, nemá stejné podpory jako 
ve vyspělých zemích EU. 

   Hýčkejme naše pole i tím, že bu-
deme na změnu klimatu reagovat, 
nejen finančními nástroji, jako je 
FTPR, ale i výzkumem spojeným  
s praxí a zaváděním nových tech-
nologií a postupů zpracování na-
šeho pole. 

   Hýčkejme naše pole i tím, že 
budeme moci pečovat o zdraví na-
šich rostlin a tím i našich obyvatel 
rozumnými a odbornými názory 
podloženým používáním přípravků 
na ochranu rostlin

   Nebojím se, že by se nám a na-
šim potomkům naše pole za hýč-
kání neodvděčilo. Bojím se, že se 
nám však v krizových situacích 
(např. delší perioda sucha) zane-
dbávání vrátí. 

Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR 
a předseda představenstva RAK PA

V našem středo-
evropském zalid-
něném prostoru 

stále s relativním 
dostatkem srážek 
je významnou sou-

částí pole 
a krajiny pole.

Pane doktore, jen, co začnu pracovat, tak hned usnu...“
„A kde pracujete?“ - „Už několik let na jatkách...“
„A co tam děláte?“ - „Na příjmu počítám ovce...“



   Dnes 15. 5. 2018 jsem si dala za úkol na-
psat článek. Ofotila jsem si několik příspěvků 
z novin asi čtrnáct dní dozadu, které by si 
zasloužily reakci, ale nic z toho nemělo ten 
správný „drive“. Jak už to tak bývá, když něco 
tlačíte před sebou, baví vás všechny jiné čin-
nosti než ta, kterou máte dělat. Najednou mi 
zazvonil telefon a volal mi pán z Jenišovic. 
Představil se a pak zazněla pověstná hláška 
ze Švejka: „Tak nám zabili Ferdinanda“. Cel-
níci zavřeli v Jenišovicích poslední obchod. 
Zbývá místním jen voda z potoka? „Co mám 
říkat své více než osmdesátileté mamince? 
Má prosit sousedy, aby jí něco přivezli?..“ 

Začala jsem o tom přemýšlet  
a na celou situaci se dá nahlížet 

z více stran. 

   Obchod tam do poslední chvíle drželi prý 
Vietnamci, což je na vesnicích dneska zcela 
běžné. Jsou i u nás, a přestože to není žád-
ná sláva a musíte hodně přebírat třeba ovoce  
a zeleninu, jsme rádi, že tu vůbec jsou. Vět-
šinou trpělivě čekají na svého zákazníka  
a vydrží to často i dlouho po zavírací době 
konkurence. Zkrátka životní styl se trochu 
změnil. Málokdy se člověk, třeba já, dostane 
domů tak, aby stihl obchod do 17té hodiny. 
Nakoupím si většinou v Chrudimi. Když už se 
stane výjimečná situace a dostanu se do zdej-
ších obchodů, valím oči. Jahody, které koupím 
ve městě za 35 Kč tady stojí 65 Kč. Říkám 
si - dobře, nemůže tady mít stejnou cenu jako 
v supermarketu. Musí platit nájem, závoz pár 
krabiček a co já vím co všechno ještě. Neře-
ším teď původ ani kvalitu. Předpokládejme, že 
jahody jsouo stejné, řeším jen cenu. Za 65 Kč 
je nekoupím. Nekoupím já, nekoupí ani jiní. 
S takovou to za chvilku zavřou a nebude tu 
nic. Copak já, já si dovezu co potřebuji z toho 
města. Ale co ty babičky a dědečkové, co ty 
maminky na mateřské dovolené nebo ti, kte-
ří nemají auto. Kruh se uzavírá. Začarovaný 
kruh. Je majitelka krámu vydřiduch, když chce 
téměř jednou tolik za krabičku jahod nebo já 
jsem lakomec? Jsme rozmazlení se svými ná-
roky? Je to daň za to, že žijeme na vesnici? 
Je správné, že jsou obchody ve městech ote-
vřené i v neděli? Lidé mají novou „kulturu“ – 
jezdí do supermarketu a nakupují, děti skáčou 
v dětském koutku. 

   Shodou okolností dávali o víkendu z archivu 
České televize staré reportáže na téma obcho-
dy od nějakých 80. po 90. léta. Na Hradecku 
otevřelo obchod jedno JZD. Nakupovali zboží 
i od jiných zemědělců, aby měli velký výběr. 
V jiném městě otevřeli speciální obchod se 
sýry. Jinde večerku, která měla otevřeno do 
21hodin. Ano, většinou jen v krajských měs-
tech. Ke konci však místo ve 21 hodin zaví-
rali v 18 hodin. Nebyly prodavačky, nechodili 
lidé. Vymýšleli inovace, které si myslíme, že 
jsou objevem až dnešní doby. Nákupy do taš-
ky například. Přijdete po práci a dle seznamu 
vám prodavačka vše nachystá do Vaši nákupní 
tašky, už pouze platíte za zboží, neztrácíte čas  
a spěcháte za rodinou. Třeba je vše jen otázka 
nabídky a poptávky? 

   Nebo je to otázka nepořádku a nerovných pra-
videl a priorit? Jak je možné, že naši ovocnáři 
a zelináři nevydělávají a ostatní, kteří dovážejí 
přes půlku světa (to je opravdu ekologie..) mají 
výrobky levnější? Kapsy si mastí cizí obchod-
níci – ani jeden z těch obřích marketů není 
českého původu. Často vyvážíme surovinu  
a výrobek s přidanou hodnotou vytvoří „venku“ 
a nám ho zase dovezou. Proč je vepřové maso 
v česku neprodejné a končí v Německu? Proč 
k nám se dováží rozbourané maso za mnohem 
nižší ceny? Už jsem jednou popisovala napro-
sto hororový příběh o tom, jak malá selata 
nechali porazit a maso dali do psích konzerv, 
protože se prostě výkrm nevyplatí. 

Je mi z toho smutno. 

Nemusíme kupovat zrovna jahody, dost mož-
ná si je na té vesnici pěstují pořád sami. Kou-
pit chleba, mléko a jiné základní potraviny ve 
světě, kdy obce bojují o wifi připojení zdarma, 
respektive za dotace, by mělo být tak nějak 
běžné. Nebo ne? 

Jestli ony ty dotace nejsou často používány 
naprosto bez logického uvažování. Pamatuje-
te boom dětských hřišť? Projeďte si vesnice. 
Hřiště jsou často prázdná. Jsem zvědavá, kdo 
je bude za několik roků opravovat a z čeho. 
Pečivo si sice na vesnici nekoupíte, ale můžete 
se jít kdykoliv zhoupnout, nebo si budete moci 
najít nějaký famózní recept online…. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Tak  nám zabili Ferdinanda



   Růst světové populace a změny 
klimatických podmínek vytvářejí 
neustálý tlak na růst produkce po-
travin v klimaticky vhodných oblas-
tech. Reakcí na tento požadavek 
je hledání nových, spolehlivých  
a bezpečných účinných látek. Jed-
nou z možností je hledat účinné 
látky tam, kde se přirozeně vysky-
tují a jejich účinek je potvrzený – 
jako například miliony let společ-
ného vývoje bakterií a rostlin.

   Je tu opět jaro a příroda se pro-
bouzí ze zimního spánku. S ní se 
probouzí i aktivity všech distribuč-
ních firem, aby Vás nalákaly na 
své pestrobarevné nabídky všech 
možných a skvělých hnojiv a pří-
pravků. My Vám místo toho nabí-
zíme inspiraci příběhem bakterií  
a rostlin: 

   Kdysi dávno, před miliony let, 
začal společný život dvou velkých 
rodin - rostlin a bakterií. Pravděpo-
dobně se nejdříve objevily „zele-
né rodiny“ (rostliny) a až po nich 
„černé rodiny“ (bakterie a houby). 
Pravda je taková, že žily hned od 
začátku vedle sebe. Neměly na 
výběr. Byly závislé na teple, vlhku, 
dostatku jedlých minerálů. Zpočát-
ku o sobě možná ani nemusely 
vědět. „Zelené rodině“ vyhovovala 
slunečná místa těsně při hladině 
vody a „Černé rodině“ Slunce va-
dilo a ukrývala se v teplém bahně 
a pod listy. Čas běžel, obě rodiny 
se stále zvětšovaly a dostaly se  
i na místa, kde jim nebylo vždy 
dobře. Střídaly se teploty, pády 
meteoritů, výbuchy sopek, celé 
kontinenty se přesouvaly od rovní-
ku až k pólům. Statisíce roků byly 
v peci, potom zase hluboko pod 
ledem. A protože platí, že „ve dvou 
se to lépe táhne“, tak se tyto dvě 
velké rodiny dohodly, že si pomů-
žou.

   „Zelená rodina“ díky fotosynté-
ze uměla dobře pracovat s energií 
Slunce. Denně na jednom hektaru 
přijala energii mnoho megawattů. 
Část z ní ihned snědla a část 

Listová stimulace trochu jinak
uložila do komory, jako zásobu 
ve formě cukru, škrobu a celu-
lózy. 

   „Černá rodina“ Slunce nesná-
šela, zato uměla čerpat a ukládat 
energii zemského jádra, rozpouš-
tět kameny kyselinami a uvolňovat 
z elektricky neurálních sloučenin 
anionty a kationty. Část z nich 
ihned sama snědla a část uklá-
dala do zásoby ve formě prekur-
zoru adenozintrifosfátu (ATP).

   Obě rodiny pochopily, že si mo-
hou pomoct. Navzájem si otevřely 
sklady a získaly tak přístup k zá-
sobám energie ze zdrojů, které 
jim do té doby nebyly přístupné. 
Bakterie a houby mohly čerpat 
energii Slunce, i když je přímé 
Slunce zabíjelo, zejména cukr  
a škrob jim velmi chutnal. Rostli-
ny mohly zase čerpat energii z já-
dra Země, tedy z míst, kde neměly 
pro sebe dostatek kyslíku a světla, 
a zachutnaly jim kationty, anionty  
a hlavně ATP.

   Rostliny se naučily pracovat  
v biochemickém Citrátovém (ane-
bo Krebsovu) cyklu pomocí univer-
zální lopaty, která se jmenuje ATP. 
Tato lopata najde díru v plotě mito-
chondriální membrány, vezme živi-
nu na jedné straně plotu v žalud-
ku rostlinné buňky (mitochondrie)  
a přehodí jí na druhou stranu plot 
u. Na jedné straně membrány 
vzniká nedostatek a na druhé pře-
bytek. Rozdílná velikost hromad 
živin na dvou stranách membrány 
nutí rostlinu malou hromadu živin 
stále doplňovat živinami z kořenů 
a velkou hromadu uložit v podobě 
cukrů. Čím je lopat víc, tím rych-
leji přehazují živiny přes plot, tím 
rychleji rostlina během ohraničené 
doby od setí do sklizně odebírá ži-
viny z půdy a tím více cukrů vytvo-
ří. Díky ATP lopatě se vykoná více 
práce. Víc práce znamená víc 
uložené energie, víc živin ode-
braných z půdy a vyšší úrodu.

   Obě dvě rodiny si během 
opakovaných, pro život ex-
trémně nepříznivých podmí-
nek, vyvinuly techniky přežití, 
vzájemně „se naučily“ využívat 
produkty svých metabolizmů  
a i přes velké starosti a utrpení 
se ve vzájemné symbióze dožily  
20. století. 

   Najednou člověk, kterého viděly 
trápit se nejdříve sběrem, potom 
ruční orbou, koňmi, přišel s trak-
torem. Přišel na půdu s těžkou 
technikou, která z půdy vytlačuje 
vzduch. Lidé, koně a krávy si už 
do vyorané brázdy nechodí ulevit, 
naopak seberou nejen úrodu, ale 
ukradnou ještě i posklizňové zbyt-
ky biomasy. „Černá rodina“ nemá 
kde žít, nemá kyslík k životu, déšť 
ji odplaví, protože nemá hnijící lis-
ty, na kterých by se přichytila, chy-

bí jí cukr, škrob a celulóza. Proto 
„Černá rodina“ postupně hyne.

Z „Černé rodiny“ přežívají v takové 
půdě jen nejodolnější a nejagre-
sivnější. Ti čekají, až rostlina sama 
dá cukr, škrob a celulózu. Aby pře-
žili, rostlinu napadnou, zničí ji dří-
ve, než sama ukončí svůj životní 
cyklus. 

   Člověk je ale vynalézavý, apli-
kuje pesticidy, rozhodl se zničit 
patogenní organizmy. Tím ale víc 
naruší rovnováhu, tlačí „Černou 
rodinu“ do kouta. Dává tak šanci 
více agresivnějším škůdcům, na 
které už účinné látky pesticidů ne-
stačí.

   Proto člověk vynašel genetickou 
modifikaci rostlin, aby úplně zabrá-
nil hladové „Černé rodině“ útočit na 
živé rostliny. Pokud se to podaří, 
tak si rodiny navzájem zamknou 
své sklady a obě dvě velké ro-
diny zahynou. Člověk, který žije 
na Zemi tisíckrát kratší čas než 
obě naše rodiny, ignoruje spojení 
mezi nimi a svou nenasytností si 
tak řeže větev sám pod sebou. 
Místo toho, aby se od přírody něco 
naučil a podpořil staré spojenectví 
obou rodin.

   Aby to nebyl příběh se špat-
ným koncem, nabízíme přípravek 
PROVEO star, který zastupuje 
vymírající „Černou rodinu“. Dává 
rostlinám na list prekurzor ATP. 
Není to cizí chemická látka, „Ze-
lená rodina“ tuto látku zná miliony 
let. Dobré bakterie pečlivě vybe-
reme, vychováme a necháme je 
vytvořit ATP. Doplníme to složkou 
jiných dobrých organizmů, kte-
ré přirozeně žijí na listech rostlin  
a ničí patogenní houby. Rostlině 
tím dáme signál, aby se sama za-
čala bránit před patogeny.

   Rostlina tak lépe odolává kli-
matickému a pesticidnímu stresu. 
Odstraněním stresu může porost 
delší čas v průběhu vegetace pra-
covat pro nás, vytváří více cukrů, 
škrobu, olejů a celulózy. Bioche-
mický výkon porostu je větší. Re-
spirace zelené hmoty i půdy, jak 
dokázaly testy, roste. Potvrdila se 
vyšší odolnost vůči patogenům  
a lepší zdravotní stav porostů.

   Abychom dosáhli výborné vý-
sledky, nemusíme plýtvat pevnými 
hnojivy, neúměrně zvyšovat dávky 
pesticidů, či používat geneticky 
modifikované rostliny.  Skutečně to 
funguje, přesvědčte se o tom tak, 
jako jsme se přesvědčili my.

Ing. Jiří Teren, manažer prodeje
Envi Produkt

Ing. Jiří Teren
manažer prodeje

   
 

 

Zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům,  
zejména houbovým nemocem 

Snižuje účinky klimatického a herbicidního stresu 

Zkracuje čas potřebný na regeneraci porostů 

Zvyšuje příjmy živin a pomáhá tak lépe využít základní hnojení 

Účinek není závislý od vhodných klimatických podmínek,  
které jsou nutné pro aplikaci přípravků se živými bakteriemi 

www.enviprodukt.cz 
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NABÍZÍ ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK       
 

OSIVA ŘEPKY OD FIRMY PIONEER 
          - výnosové hybridy s vysokou olejnatostí, plastické do různých podmínek,  
          od ověřených ekonomicky výhodných trpasličích hybridů PX113, PX126  
                                  až po novinku velmi výnosný hybrid PT 271 
 

 
 
   
   
           e-mail: klas@klas-nekor.cz 
          465 676 445    pevná linka 
          602 472 197    Ing. Leoš Říha  
          601 344 677    Ing. Martin Hajzler 
          605 504 774    Marie Černohousová 

 

   www.klas-nekor.cz 
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Rozhovor s Ing. Janem Doležalem

Ing. Jan Doležal
Tajemník AK ČR

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
   Možná to bude znít trochu otře-
paně, ale musím říct, že je to  
v mém případě vztah přímo  
srdeční. Narodil jsem se v Chrudimi  
a v Pardubickém kraji jsem pak 
strávil většinu svého dosavadního 
života. Kdykoli mám možnost,  rád 
se sem vracím. Nejenom pro to, že 
zde moji rodiče mají rodinné hos-
podářství, ale také proto, že kraj 
Železných hor bez přehánění po-
važuji za jedno z nejhezčích míst  
v České republice a velkou měrou 
k tomu přispívá i rozmanitost zdej-
ší zemědělské výroby.

2. Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní době? 
Považujete národní zemědělství 
za obor pro národní hospodář-
ství významný i v dnešním glo-
bálním světě?
   Dnešní zemědělec musí mi-
nimálně podle požadavků Ev-
ropské unie být skutečným uni-
verzálem. Nejenom že musí být 
odborníkem na zemědělskou prvo-
výrobu, ale také se musí perfektně  
vyznat ve všech povinnostech, 
které mu legislativa ukládá. Ně-
kdy navíc státní správa, alespoň 
v České republice vyžaduje po 
zemědělcích mnohem více, než 
by bylo nezbytně nutné. To sa-
mozřejmě zemědělci často bere 
čas na to, aby se věnoval tomu, 
co by mělo být cílem jeho práce, 
a to je produkce dostatečného 
množství kvalitních a zdravých 
potravin udržitelným způsobem, 
tedy za současné péče o životní 
prostředí, ve kterém hospodaří.  
Význam zemědělství pro národ-
ní hospodářství je potom ne-
popíratelný, i když ho bohužel  
v minulosti nejvyšší vládní činitelé 
podceňovali, což vedlo k tomu, že 
se zemědělství jako sektor nachá-
zí ve velmi složité situaci, i když 
má výjimečný potenciál k tomu, 
aby byl konkurenceschopný neje-
nom lokálně, ale i celosvětově.   

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor?
   Zemědělství je podle mého názo-
ru mimořádně zajímavý obor, který 

dokáže velmi rychle absorbovat  
a aplikovat nové poznatky, využí-
vat moderní technologie a ulehčo-
vat tak lidem práci.  Zemědělství 
má všechny předpoklady k tomu, 
aby bylo pro mladší generaci 
atraktivnější, nicméně si s sebou 
nese také pověst oboru, který je 
náročný, nejistý a nedaří se mu.  
Bohužel k tomu často přispívají 
média, které se vyžívají v téma-
tech jako je sucho, kroupy, propad 
nebo nárůst cen  a vytvářejí tak 
obraz zemědělce jako chronické-
ho stěžovatele, „požírače dotací“ 
a viníka zdražení potravin na pul-
tech obchodů. 

4. Proč se podle Vás potýká  
s generačním problémem?
   Právě proto, že mladá generace 
si často o zemědělství vytváří názor 
z médií, případně od rodičů, kteří 
často nemají přehled, jak moderní 
zemědělská výroba vypadá a jaké 
finanční ohodnocení čeká kvalitní 
absolventy poptávaných oborů 
jako je agronom nebo zootechnik.  
Rodiče tak často zdánlivě sázejí 
na jistotu a směřují svoje potom-
ky do oborů s větší konkurencí  
a nižším finančním ohodnocením, 
i když mají tyto obory zdánlivě vyš-
ší společenskou prestiž. 

5. Jak byste zhodnotil sou-
časnou situaci v zemědělství 
– (ceny komodit, trh s půdou, 
velký vliv obchodních řetězců)? 
– můžou být jiná téma z vašeho 
pohledu
   Co se týče cen, je současná situa-
ce určitě příznivější, než tomu bylo 
před dvěma lety. Na druhou stranu 
stále dochází k velkým výkyvům 
v živočišné výrobě a v rostlinné 
výrobě představuje velkou ne-
známou každoroční vývoj počasí.  
U zemědělců, kteří se spoléhají 
čistě na příjmy z rostlinné výroby 
tak dochází k značným propa-
dům příjmů vinou faktorů, které 
nedokáží dost dobře ovlivnit, ani 
se proti nim pojistit. Zároveň stá-
le narůstají náklady, ať už to jsou 
náklady na pracovní sílu, kdy ze-
mědělci musejí konkurovat zvyšo-
vání platů v ostatních sektorech 
národního hospodářství nebo  
v posledních letech raketově ros-
toucí cena půdy a výše nájmů.  
Jako zástupce jedné z nevládních 
organizací velmi negativně hod-
notím nejednotnost zemědělců, 
kteří se místo toho, aby společně 
vystoupili proti různým dezinfor-
macím, soustředí na vzájemné 
napadání a osočování. 

6. Jak vidíte SZP v příštím ob-
dobí a její dopad na naše země-
dělství?
   Otázkou zůstává, jak SZP  
v příštím období nakonec uvidí 
hlavní instituce Evropské unie  
a tam zejména v Evropském par-
lamentu můžou být někteří velmi 
kreativní, v závislosti na politickém 

přesvědčení až revoluční.  Návrh, 
který na začátku června  předlo-
žila Evropská komise může být  
v něčem pozitivní, ať už je to vět-
ší míra pravomocí pro jednotlivé 
členské státy, které mohou lépe 
identifikovat své vlastní problé-
my, nebo větší volnost v nasta-
vení pravidel pro „aktivního“, po 
novu „skutečného zemědělce“.  
Na druhou stranu je návrh v někte-
rých ohledech zbytečně restriktivní, 
ať už je to v návrhu zastropování  
(i když zde došlo oproti původní-
mu návrhu k posunu) nebo snížení 
podpor na citlivé komodity. 

7. Aktivní zemědělce trápí, že 
dotace na plochu jsou bez vazby 
na produkci. Má tento problém 
v dohledné době řešení a popř. 
jaké?
   Jako Agrární komora navrhuje-
me, aby výše tržeb ze zemědělské 
prvovýroby byla alespoň rovna 
nebo vyšší než výše celkových do-
tačních podpor, tedy alespoň jedna 
ku jedné. Pro ekologické zeměděl-
ce by to mohlo být  2:1, to zna-
mená 50 % konvenční produkce.  
V řadě členských zemí EU podob-
ná podmínka existuje a Evropská 
unie, chce dát členským státům  
v budoucnu více volnosti v tom, 
aby si vlastní podmínky stanovily. 

8. Jsou v ČR srovnatelné pod-
pory u citlivých komodit a v LFA 
jako v okolních zemích?
   Co se týče podpor notifikova-
ných, jsou víceméně srovnatelné. 
Ty historické, nenotifikované, kte-
ré často do zemědělství směřují  
z jiných zdrojů, než je roz-
počet ministerstva zeměděl-
ství je velmi těžké dohledat.  
Faktem však je, že zemědělci  
z Bavorska byli schopni genero-
vat v zisky i době, kdy cena mléka 
klesala pod pět korun, to je bez 
mimořádných podpor nemožné.  
Co se týče LFA, záleží ve velké míře 
na úrovni kofinancování Programu 
rozvoje venkova, to je zejména  
v sousedním Německu často mno-
hem vyšší než v České republice. 

9. V jakém typu obchodů naku-
pujete potraviny nejčastěji?
   Přiznám se, že před svým půso-
bením v Agrární komoře jsem řadu 
tuzemských výrobků, zejména  
z regionální produkce, neznal 

a často jsem nakupoval  
v obchodních řetězcích. Předpo-
kládám, že podobně je na tom 
většina populace, která prostě al-
ternativu nezná. Najít „vlastního“ 
pekaře nebo řezníka a pravidelně 
je i „oběhávat“ navíc často navíc 
vyžaduje hodně času a vlastní  
aktivity a rozumím, že větší ob-
chod je pro řadu lidí, včetně mě 
mnohdy pohodlnější a rychlejší 
varianta. Tam, kde to jde, se po-
dobně jak většina spotřebitelů 
alespoň dívám na původ výrobku 
a jednoznačně preferuji potraviny 
domácí produkce. 

10. Řešíte původ surovin i v re-
stauraci?
   Pokud jdu jen na rychlý oběd, 
obvykle se po původu surovin moc 
nepídím. V případě, že jdeme na 
večeři s manželkou, snažíme se 
hledat restaurace, kde se vaří  
z lokálních surovin. Koneckonců 
jako místo pro svatební hostinu 
jsme vybrali Hotel na Farmě, kde 
platí známé heslo „z vidlí až na  
vidličku“ a kde vlastní produkci 
umí nejenom vychovat, ale také 
perfektně připravit. 

11. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo a pití?
   Dobré jídlo mám rád  a nejra-
ději mám to, které nemusím při-
pravovat sám. I přes to, že jsem 
vyrůstal na rodinném hospodářství  
a na talíři tak celý rok byly brambor  
z domácí produkce a k tomu vep-
řové, přijde mi tato kombinace stá-
le ideální. Nejraději pak mám plně-
né bramborové knedlíky se zelím,  
a když je slavnostnější příležitost, 
potěší mě například vepřová pa-
nenka se šťouchanými brambora-
mi.  

12. Vaříte?
   Vzhledem k tomu, že se man-
želka, která pracuje pro ame-
rickou společnost, často vrací  
z práce až kolem osmé hodiny ve-
černí, je večeře často na mě. Vařit 
jsem se naučil z nouze, když jsem 
se jako hladový puberťák vracel 
ze školy a doma nebylo nic k jíd-
lu, protože byli rodiče celý den 
na poli. Vzhledem k tomu, že se  
po mě brzy začali shánět, abych 
jim šel pomoci, naučil jsem se 
uvařit si rychle, což je i dnes moje 
hlavní priorita v kuchyni.
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Nová generace velkých traktor
CLAAS AXION 900

Výhradní prodejce pro východní echy:
KLAS Neko  a.s.
Neko  180, 561 63 Neko
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Výrobní ada velkých traktor  CLAAS AXION 900 pro poskytovatele služeb a velké podniky, která byla 
poprvé p edstavena v roce 2011, se na trhu velmi rychle etablovala. Oce ovány jsou p edevším 
enormní tažná síla, istý soulad motoru a p evodovky, vysoký komfort a vysoká efektivita spot eby 
pohonných hmot. Nyní p edstavuje CLAAS novou generaci výrobní ady AXION 900, která se
neustále vyvíjí, a nabízí spoustu nových prvk . K nim pat í mimo jiné siln jší motory s koncepcí nízkých 
otá ek, dále optimalizované ovládání p evodovky CMATIC, nový terminál CEBIS s dotykovým displejem
a multifunk ní ovládací pákou CMOTION i nová varianta vybavení CIS+ s multifunk ní loketní op rkou.

NOVINKA

6 x inzerce Klas Neko .indd   5 05.12.17   9:10

www.pioneer.com/cz

DuPont oválné logo je 
registrovanou ochrannou  
známkou firmy DuPont.
®, TM, SM Ochranné a servisní  
známky firmy Pioneer. © 2018 PHII.

NEJVÝKONNĚJŠÍ 
HYBRIDNÍ ODRŮDY 
ŘEPKY OZIMÉ FIRMY 
PIONEER

Maximální výkonnost  

Výborná odolnost k suchu  

Mimořádná odolnost vůči poléhání 

PX113

POLOTRPASLIČÍ 
HYBRID

PT271

TRADIČNÍ 
HYBRID

PT264

TRADIČNÍ 
HYBRID
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Začít s přesným 
zemědělstvím

   Přesné zemědělství je 
pojmem, který se stá-
le více zabydluje nejen 
v odborných diskusích, 
ale i v médiích. Zvyšující 
se veřejné požadavky na 
udržitelný přístup země-
dělství k životnímu pro-
středí znamenají zamyš-
lení nad tím, jak zajistit 
soulad mezi ekonomikou 
zemědělské produkce 
a šetrným přístupem ke 
krajině. Jednou z mož-
ností je právě přesné 
zemědělství, které se 
za využití moderních 
technologií zaměřuje na 
přesné aplikace vstupů 
v nezbytně nutné dáv-
ce, plánování pojezdů 
po pozemcích tak, aby 
bylo omezeno utužování 
půdy a eroze, či získání 
přehledu o stavu půdy  
a porostů. Přesné země-
dělství lze uplatňovat 
bez ohledu na velikost 
zemědělského podniku 
a jeho základním kame-
nem jsou GPS navigační 
systémy.

EZ-Guide 250

   Je základní verzí GPS navi-
gačního systému ze sortimentu 
světového výrobce Trimble. Je to 
zemědělská navigace s barevným 
displejem, s možností navádění 
podle přímek i křivek, se znázor-
něním pokrytí již aplikované plo-
chy. Po průjezdu tedy na monito-
ru vidíte, kde už bylo aplikováno. 
Všechny navigace Trimble jsou 
přímo vyvíjeny pro zemědělství. 
Mají tedy odolnou skříň, rychlé  
a srozumitelné ovládání v češtině 
a zajištěný servis. Data a mapy lze 
z navigací stáhnout pomocí USB 
flash disku do domácího počíta-
če. Navigační systém vám kromě 
navádění po poli též změří výměru 
pozemku.

   EZ-Guide 250 je vhodný pro 
menší i velké zemědělce, a to ze-
jména pro všechny aplikační prá-
ce (postřiky, hnojení, kejdování), 
přípravu půdy a v koordinaci se 
znamenákem i pro setí, zejména 
v prašném čase, za mlhy nebo  
v noci. Zkrátka všude, kde je důle-
žité jezdit bez překryvů. 

   Anténa AG 15 umožní přijímat 
bezplatné korekce EGNOS, kte-
ré zpřesní navádění na odchylku 
kolem +/- 20 cm. Menší antény 

Odstartovat 
přesné zemědělství 
může i EZ-Guide 250

Nějak se začít musí! 

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍRadek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

Oblíbený navigační systém EZ-Guide 250 
včetně antény Ag15 nakupujte až do 
31. 7. 2018 se slevou 15 %. Přesnost 
± 20 až 25 cm, bezplatný signál EGNOS.

• barevný displej, ovládání v češtině
• záznam pokrytí aplikací
•  snadná instalace do každého traktoru
•  využití pro postřiky, hnojení, přípravu půdy atd.
•  vhodné i pro menší soukromé zemědělce
•  možno ihned do nákladů

Kontakty

Přinášíme přesné 
zemědělství. Víme jak!
www.Leadingfarmers.cz

*  Cena bez DPH. Cena s DPH 35 895 Kč.
Původní cena 34 900 Kč bez DPH.
Cena platí při zaslání zboží poštou 
a samoinstalaci dle návodu.

Celková cena sady 
s anténou Ag15

29 665 Kč*

Sleva 15 %

.

Ce
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Farmex MT-PRO
  velmi oblíbený a spolehlivý 
polní vlhkoměr
 české menu a snadné ovládání
 měří i vlhkou kukuřici (do 40%)
 brašnička přes rameno
 22 plodin včetně máku, sóji, trav atd.

Wile 55
  malý kompaktní 
vlhkoměr s sebou 
na pole
 jednoduché menu
 12 nejběžnějších plodin
  plastová ochranná krabička s popruhem

Wile 78 Crusher

 11 400 Kč
13 794 Kč s DPH

Wile 55

7 950 Kč
9 620 Kč s DPH

Wile 200
 měří vlhkost a hektolitrovou váhu zároveň
 všechny běžné plodiny
 známá a spolehlivá značka
 kufřík pro transport
 snadné ovládání

Wile 78 Crusher
 pro ty, kdo rádi drtí
 měří až 21 plodin
  přesnost ± 0,5 %

MiniBatt +
 elektrická mlátička vzorků
 rychlý sběr vzorků o žních
 regulovatelné čištění
 okamžité vyhodnocení k vyslání kombajnů
 lehký kompaktní přístroj
 3 různá síta + nádobka na vzorek navíc
 kufřík pro transport mezi poli
 šetří čas a ruce při získávání vzorků

Wile 200

Objednávejte na www.Leadingfarmers.cz 
nebo u obchodních zástupců.

č
H

f

Farmex MT-PRO

9 550 Kč
11 556 Kč s DPH

Nezapomeňte
na nový vlhkoměr! 

Žně nepočkají

O

č
PH

W

 1
1

16 900 Kč
20 449 Kč s DPH

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

… a další typy na webu. 
Též tyčové vlhkoměry 
a teploměry!

Wile 78 CrushherW

č
H

VACE • SOFISTIKSTIKOVOVANÁ ŘEŠENÍRadek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

Kontakty

SLEVA 7 % platí do 30. 6. 2018
Uvedené ceny jsou před slevou.

Členové RAK Pardubice
až do 15. 7. 2018

Volejte číslo 724 717 781

Wile 200

13 300 Kč
16 093 Kč s DPH
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Vlhkoměr rozhoduje o sklizni
   Ač se to nezdá, žně tu 
budou co by dup a opět 
bude každodenní ranní 
starostí, zda už vjet do 
pole nebo ještě chvíli če-
kat. Tady přichází ke slo-
vu vlhkoměry zrnin, které 
tak mohou často rozhod-
nout i o těch posledních, 
ale přesto důležitých ki-

logramech sklizně a hlav-
ně o její kvalitě. Naštěs-
tí je dnes velký výběr, 
který vychází vstříc jak 
velkým pěstitelům, tak  
i malým sedlákům.

   K volbě jsou dnes vlhkoměry  
s drcením měřeného zrna, ale 
stále oblíbenější jsou přístroje na 

takové přesnosti nedosahují a ne-
jsou pro zemědělství vhodné. EZ-
Guide 250 snadno nainstalujete 
do jakéhokoliv traktoru či jiného 
stroje. Napájení je v základu za-
řízeno přes zásuvku zapalovače  
a anténa se umisťuje na střechu 
na magnety prostřednictvím dodá-
vaného samolepícího plechu. Celý 
systém tedy snadno přenesete  
i do jiného stroje.

   Důležité je servisní zázemí  
a zkušenosti, které naše společ-
nost v ČR a SR poskytuje uživate-

celé zrno, které se pouze stlačí.  
Samostatnou kapitolou jsou 
pak farmářské vlhkoměry, kte-
ré za přijatelnou cenu zvláda-
jí i měření hektolitrové váhy.  
Zda zvolit vlhkoměr s drcením 
nebo bez, často závisí na do-
savadní zkušenosti pěstitele.  
Co se týká absolutní přesnosti pří-
strojů, těžko se dnes hledá rozdíl. 

Vlhkoměry s drcením 
měří homogenizovanou 

hmotu, ale často na 
úkor objemu vzorku, pro-
tože mají malé komory.

  
Pokud se do vzorku dostane 
vlhčí zrno, měření je zkreslené. 
Je tedy potřeba měřit vícekrát  
a průměrovat, čistit komoru atd.  
Vlhkoměry bez drcení, kde se vzo-
rek pouze stlačí utažením víčka, 
mají přesnost stejnou, ale vzorek 
je větší, cca jeden dcl, což je ná-
ročnější na ruční drolení klasů. Ale 
tady můžeme odpomoci zajíma-
vou ruční elektrickou mlátičkou Mi-
nibatt +, kde vzorek máte namlá-
cený rychle a ještě jej „kombajnek“ 
vyčistí. 

   Od finské firmy Farmcomp 
můžeme nabídnout kvalitní  
a v ČR oblíbené vlhkoměry  
v celé řadě druhů, z nichž lze  
doporučit např. Wile 55 jako malý 
kompaktní vlhkoměr s kovovým 

lům navigačních systémů, a proto 
i vám rádi navrhneme další rozvoj 
využití GPS na vašem podniku  
a budeme na jejich zavádění rádi 
spolupracovat. Na nákup navigace 
EZ-Guide 250 můžete nyní získat 
slevu 15%, abyste mohli výhodněji 
zahájit první kroky vedou k přes-
nému zemědělství. 

   Další informace a přehled ješ-
tě sofistikovanějších systémů 
najdete na našich stránkách 
www.Leadingfarmers.cz.

tělem pro základní plodiny, jako 
jsou obilniny, řepka, ale třeba  
i mák. Pro menšího hospodá-
ře ideální a vejde se i do větší 
kapsy. Pro ty, kdo dělají tře-
ba trávy na semeno vybíráme  
Farmex MT-PRO ze stejné řady, 
který má však nakalibrováno  
22 plodin včetně semene trav. Vět-
ší, ale stále cenově dostupný Wile 
200 dokáže ukázat i určitý obrá-
zek o kvalitě zrna, protože „umí“ 
i hektolitrovou váhu. Kdo chce 
vzorky drcené, pro toho je tu Wile  
78 Crusher, taktéž kvalitní kom-
paktní přístroj.

   Všechny vlhkoměry umožňují na-
čítat průměry a např. vkládat i stálé 
odchylky k jednotlivým plodinám, 
což oceníte při měření „proti“ ně-
jakému referenčnímu vlhkoměru.  

   Servis a kalibrace zajišťujeme 
sami. Podívejte se na naše strán-
ky

 www.Leadingfarmers.cz

,kde najdete celý sortiment vlhko-
měrů i s cenami a popisy.

Ing. Václav Jirka
Leading Farmers CZ, a.s.



20

P���� P���� P����

www.pioneer.com/cz

ZÁŘÍ
KDYŽ PRŠÍ,

PROSPERUJÍ
KDYŽ JE SUCHO,

®, TM, SM Ochranné a servisní známky �rmy Pioneer. © 2017 PHII.

Přála bych si Kraksnu

   Kraksna neboli Flivver byla li-
dová přezdívka vozu Ford, model 
T. Můžete ji znát i pod dalším ná-
zvem Plechová Líza.

   Možná Vás zaráží, proč v ze-
mědělsky laděném časopisu píšu 
o autech, ale důvodů je hned ně-
kolik.

   Za prvé auta mám ráda, stará 
i ta moderní. Za druhé teď pořád 
dokola slyším, jak nám krade auto-
mobilový průmysl lidi, kteří utíkají 
na pásovou výrobu za velké pení-
ze. Člověka musí napadnout, že 
tohle nemůže pokračovat do neko-
nečna. No a za třetí, za vším hle-

dej zemědělce. Dobrá, možná ne 
úplně zemědělce, ale tentokrát po-
travináře. Kdysi inspirovala výrob-
ce aut jatka. Konkrétně to prý bylo 
u výroby výše zmiňovaného vozu. 
Člověk z automobilky měl navštívit 
jatka v Americe před rokem 1910, 
kde ho zaujalo, že jeden člověk 
bourá a zpracovává stále stejnou 
část zvířete. Princip začali apliko-
vat při procesu výroby Lízy. Psal 
se tehdy rok 1914 a Ford díky 
tomu vyráběl víc aut, než ostatní 
výrobci dohromady. A stejně byl na 
začátku zemědělec, protože bez 
něj by nebyla ta jatka...

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

ilustračni foto z výstavy veteránů
Budoucnost, která má jméno ��� ��� ��� | www.csobleasing.cz

ČSOB Leasing, a. s.
Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
e-mail: info@csobleasing.cz

SOBL Inzerce_Zpravodaj_Agrarni_komory_105x148_V2_bez_pobo_site.indd   1 20.06.18   14:53
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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DVOUPATROVÉ řepky
   Řepka zůstává  významnou trž-
ní plodinou, a to i přes současné 
méně příznivé výkupní ceny řepko-
vého semene. Jeho nižší výkupní 
cena  stupňuje tlak na výši výnosu 
a ekonomiku jejího pěstování. 

   Firma Pioneer se touto proble-
matikou intenzivně zabývá. Hledá-
me odpověď  na otázky jak zvýšit 
výnosy, jak je stabilizovat a jak 
zlepšit ekonomiku pěstování. 

Cesty ke zvýšení výnosu:

1. Měnit hustotu porostu
 

- zvyšovat nebo naopak snižovat 
výsevek s cílem zajistit dostateč-
né množství šešulí. V případě 
hustšího výsevku sice získáme 
jistotu hustšího porostu, rostliny 
však bývají slabší a šešule men-
ší.  Naopak v  případě nižšího vý-
sevku budou rostliny mohutnější,        
s mohutnějšími šešulemi. Je zde 
ale velké nebezpečí, že při špat-
ném vzcházení budou porosty pří-
liš řídké  a ani mohutnější rostliny 
nedokáží  výpadek v počtu rostlin 
výnosově kompenzovat.  Odbor-
ná doporučení ke zvýšení  nebo 
snížení výsevku se spolu střídají. 
Jsou významně ovlivněna prů-
během počasí v předcházejících 
letech, ale zatím žádná z těchto 
variant nezískala dlouhodobější 
převahu.

 2. Zvýšit intenzitu  
pěstování  

- výnos se s velkou pravděpodob-
ností zvýší, ale zároveň      exis-
tuje významné riziko, že se vyšší 
náklady  neprojeví v dostatečném 
nárůstu produkce. 

Naším řešením 
je pěstování DVOUPAT-

ROVÝCH řepek,  
u nichž se:
• zvyšuje výnos

• nezvyšují náklady
• snižuje negativní vliv ročníku 

   na některou z odrůd

Výška porostu  
x šešulové patro:

   Pro výši výnosu není rozhodu-
jící výška rostlin, ale mohutnost 
šešulového  patra. Ta je ovlivněna 
světelnými podmínkami , průbě-
hem ročníku, hustotou  a výživou 
porostu.  Neplatí, že vysoké poros-
ty mají mohutnější šešulové patro 
než porosty nízké (polotrpasličí). 
Mocnost šešulového patra u po-
dobně hustých  a podobně „vede-
ných“ porostů tradičních i polo-tr-
pasličích odrůd je prakticky stejná. 
Naším cílem je zvýšit mohutnost 
šešulového patra, proto přichází-
me s návrhem  zakládání „dvoupa-
trových“ porostů řepky.  

Princip „dvoupatrových“ 
porostů řepky:

   Využíváme kombinace polotr-
pasličího hybridu s hybridem tra-
dičního vzrůstu. Tím se nám daří 
zvýšit celkovou mocnost šešulové-
ho patra. Polotrpasličí hybrid, který 
díky své nižší výšce  zakládá  še-
šulové patro o 20-40 cm níže, než 
hybridy tradičního vzrůstu, vytváří 
spodní a prostřední patro. Hybrid 
tradičního vzrůstu patro vrchní.  
Dochází tak ke zvýšení celkové 
mocnosti šešulového patra, které  
se přirozeně roztáhne do většího 
profilu. Rozšíří se o cca 15-20 cm. 
Šešule mají větší prostor k růstu. 
Přirozeně se vyvíjí i do větší veli-
kosti. Porost je také vzdušnější. 

Porosty nezahušťujeme! 

   Vyséváme stejný počet rostlin 
na hektar jako v při výsevu  jed-
notlivých hybridů samostatně  
(cca 50 zrn/m2). 
   Porosty zakládáme jako směs 
dvou odrůd. V případě jednokomo-
rové sečky provedeme smíchání 
polotrpasličího hybridu a hybridu 
tradičního vzrůstu před setím v po-
měru 2 díly polotrpasličího  a 1 díl 
hybridu tradičního vzrůstu. Odrůdy 
se velice snadno míchají. Společ-

ný výsev není problém, odrůdy se 
v secím stroji se neseparují. V pří-
padě výsevu přesnými secími stroji 
vyséváme 2 řádky polotrpasličího 
hybridu a 1 řádek hybridu tradiční-
ho vzrůstu (viz. foto níže).

   V případě  „směsi“ se náklady 
na její pěstování nijak nezvyšují. 
Tím, že vyséváme stejný počet zrn 
na 1m2, nezvyšujeme náklady na 
osivo a stejně tak i všechny ostat-
ní agrotechnické zásahy v porostu 
jsou stejné, jako při pěstování kaž-
dé odrůdy samostatně.  
   Kombinací pěstování dvou odrůd 
na jednom pozemku dochází také 
ke snížení rizika negativního vlivu 
ročníku na některou z nich. V pří-
padě výpadku jedné  může druhá 
její ztrátu  kompenzovat.
   Ošetření porostů - při dnešní vy-
bavenosti zemědělských podniků 
samochodnými postřikovači není 
problém (a to ani v případě kvě-
tových aplikací). Porosty dorůstají 
maximálně do výšky zasetého tra-
dičního hybridu. 
   Sklizeň porostů - probíhá také  
bez problémů, dokonce lépe, než 
sklizeň mnohdy prolehlých vyso-
kých porostů. Dvoupatrová řepka 
nepoléhá, protože polotrpaslík ve 
spodním patře tomuto zabraňuje. 

ZD Dolany – Ing. Roman Kútik výsev 2 řádků PX113 a 1 řádku PT234

   První, tímto způsobem  založe-
né porosty na běžných plochách, 
byly v roce 2017 sklizeny s velmi 
dobrými výsledky, kdy se přírůstek 
výnosu  pohyboval  v rozmezí 0,3 
– 0,5 t/ha bez jakéhokoliv zvyšo-
vání nákladů na pěstování. Pro 
další  potvrzení  této zkušenosti 
jsme pro sklizeň v 2018 zařadili 
směs do našich přesných polopro-
vozních pokusů (19 lokalit). Kromě 
toho i desítky zemědělských pod-
niků založily na podzim 2017 tento 
typ porostů na svých běžných plo-
chách – cca 1.000 ha. 
   Z důvodu jednotného kvetení  
a dozrávání je vhodné používat 
pro společný výsev odrůdy po-
dobné ranosti. V loňském roce 
jsme doporučovali   polotrpasličí 
hybrid  PX113 a tradiční hybrid PT 
234  (v poměru 2/3 PX113 + 1/3 
PT234). Pro rok 2018 chceme PT 
234 nahradit  novinkou, hybridem  
PT271, který, nejenom v okolních 
zemích, ale i u nás, v malopar-
celkových pokusech, dosáhl vyni-
kajících výsledků (Čáslav 115%, 
Uherský Ostroh 122%).

Úspěšnou sezónu 2018 
Vám přeje

Ing. Jan Bosák, 
Pioneer Hi-Bred
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Letní recepty od Vandy

Třešně v rumu
potřebujeme: 

• 1 kg třešní, višní, nebo švestek 
- případně jiné ovoce podle chuti

• 500 ml rumu, nebo vodky 
- podle potřeby i více

• 50 ml citronové šťávy
• 500 g pískového cukru

Postup:
• Omyté třešně nasypte do skle-
nice, prosypávejte je cukrem  
a zakápněte citronovou šťávou.
• Pak třešně zalijte alkoholem, aby 
alkohol převyšoval ovoce alespoň 
o 2 cm.
• Sklenici uzavřete víčkem  
a uskladněte na chladném a tma-
vém místě.

• Můžete použít jiný 
druh ovoce nebo směs.

Určitě jste si všimli, že letos je extrémní množství nasazeného ovoce. Zatímco v loňském roce třešně zmrzly, letos jich je 
za celé dva roky. Hledala jsem proto recepty především třešňové. Je možné, že u vás už touto dobou nebudou, ale můžete 
určitě použít i jiné ovoce. Léto je pro mě především o zahradě a práci okolo domu, zpracovávání výpěstků a výletů, žádné 
složité pokrmy nepřipravuji. Jsou to jen saláty a „rychlovky“ jako třeba langoše. Těsto na ně mě nadchlo, protože se nele-

pí a krásně se zpracovává. Tak ať Vám chutná. 

třešně v cukru
Máte chuť na něco sladkého  

a zároveň zdravého? Třešňový 
kompot je klasikou, kterou si 

můžete dát jako dezert po jídle, 
ale také jako kompot k hlavní-

mu jídlu. Nejčastěji se servíruje 
s kuřecím a bramborami. 
Jak bude chutnat vám?

potřebujeme:
• 1 kg vypeckovaných třešní

• 1 kg cukru

Postup:
Třešně zbavte stopek, vypeckuj-
te a očistěte. Cukr svařte  tzv. na 
perlu: na odvážený cukr nalijeme 
tolik vody, kolik je potřeba k jeho 
úplnému rozpuštění. Poté vařte, 
dokud nedosáhnete správné hus-
toty. Správná hustota svařeného 
cukru je v momentě, když vložíte 
do vařícího roztoku naběračku  
a pozvednete ji, objeví se vlákno 
na němž větší kapky zůstávají vi-
set.

Do svařeného cukru nahážete 
třešně a po chvilce opět vyndá-
te. Šťáva se ještě chvilku povaří  
a poté ji nalijte na třešně. Dva dny 
se nechají v klidu. Třetí den  vše 
mírně povařte.

Poté z ohně odstavte, vychladlé 
naplňte do sklenic. Naše babič-
ky před naplněním doporučovaly 
sklenice vypláchnout rumem. Po 
naplnění sklenice uzavřete a ste-
rilujte.

Clafoutis:
potřebujeme:
• 70 g másla  

+ trocha na vymazání
• 700 g třešní,  

nejlépe velkých tmavých :)
• 1 vanilkový lusk

• 100 g hladké mouky
• špetka soli

• 1 vejce + 60 g žloutků  
(cca 3 vejce)

v90 g cukru krupice  
+ trocha na vysypání

• citronová kůra z 1/2 citronu
• 160 ml mléka

• 160 ml smetany  
(tj. 1 necelý kelímek)

Postup:
Rozehřejte si troubu na 180 stup-
ňů. Formu si vymažte máslem  
a pocukrujte, udělá se příjemná 
karamelizovaná krustička vespod. 
Třešně si omyjte a zbavte šťopek. 
Do formy si třešně pěkně vysklá-
dejte. Nebojte se pokládat jednu 
vedle druhé těsně u sebe. 

Těsto:
V rendlíčku rozpusťte máslo. Do 
mísy prosijte mouku a přidejte 
vejce, žloutky, sůl,cukr a semín-
ka z jednoho vanilkového lusku. 
Přistrouhejte kůru z citronu a na 
střední rychlost mixéru rozmíchej-
te dohladka. Pomalu za stálého 
míchání přilijtemléko, smetanu  
i rozpuštěné máslo.

Pečení:
Těsto nalijte na třešně a dejte do 
trouby na 30-35 minut. Neotvírejte 
troubu při pečení, ať se těsto ne-
srazí.

A je hotovo, nám clafoutis nejlépe 
chutnalo vychladlé a pocukrova-
né.

Langoše
potřebujeme: 

• 300 ml mléka,
• 1/2 lžičky cukru

• 500 g hladké mouky
• 1/2 lžičky soli

• 1 balíček droždí 

Postup:
z trochy mléka, cukru a kvas-
nic zaděláme kvásek. Až vy-
kyne, smícháme se zbytkem 
surovin a vypracujeme těsto.  
Necháme min 30 minut kynout. 
Pak uděláme placku a vykrajuje-
me sklenicí kolečka nebo můžete 
trhat kousky a rozválet je do kula-
ta a dáte na pánev s olejem nebo 
sádlem a smažíme. Poté můžete 
připravit slanou nebo sladkou va-
riantu:

Slaná varianta: v troše 
mléka rozmíchám natřebý česnek 
a sůl, můžete přidat i kečup.

Sladká varianta: jakáko-
liv marmeláda, my máme rádi 
meruňkovou. 



Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

ročník Mistrovství České republiky v orbě
16. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
8. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou 

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ

Pátek 5.10.2018
V dopoledních hodinách přednášky pro žáky a učně středních škol a učilišť.
V odpoledních hodinách pro zájemce z řad vystavovatelů bude organizována 
odborná beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství 
při ČZU v Praze.

Sobota 6.10. 2018
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 13.00 hodin - soutěžní orba
13.30 - 13.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Hlavní mediální 
partner 45. MR v orbě

45. 
AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

ZD KALICH
KAMENICE NAD LIPOU

KAMENICE 
NAD LIPOU

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ
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Regionální agrární komora Pardubického kraje, Poděbradova 909, 537 01  Chrudim, IČ: 75032431,  
telefon: 774 853 225, e-mail: info@rakpa.cz. Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha,  

Tisk, sazba a grafické zpracování: GOLEM GROUP s.r.o. ... 27. 6. 2018.  
Zpravodaj vychází nepravidelně a je pro členy RAK PA zdarma.


