
Zemědělci sbírali rady na Polním dni

KAČICE – Pomoc s výběrem odrůd země-
dělských plodin, ale také s volbou správných 
chemických prostředků na  ochranu rostlin 
a  jejich použití. To byla hlavní náplň 17. roč-
níku Polního dne, který pro zemědělce z kla-
denského okresu uspořádala akciová společ-
nost AgroZZN, která obchoduje s rostlinnými 
komoditami a průmyslovými hnojivy, ve spo-
lupráci se společností Agrodružstvo Kačice. 
Místní zemědělci si tak mohli vyměnit zkuše-
nosti a seznámit se s nejvhodnějšími odrůda-
mi zemědělských plodin pro zdejší oblast. 

„Zveme sem naše klienty, se kterými ob-
chodujeme veškeré portfolio našich produk-
tů, to znamená rostlinné komodity, průmys-
lová hnojiva, pesticidy, osiva, naftu, potažmo 
i krmné směsi a prodejny hospodářských po-
třeb. Myslím si, že podobné akce jsou velmi 
přínosné. Nejde o to uzavírat velké obchody, 
ale spíše o to se tady potkat, něco se dově-
dět, vyměnit si názory a ten den si užít. Není 
tedy ryze pracovní, ale spíše takový relaxač-
ní,“ uvedl ředitel AgroZZN Ing. Jan Bretšnajdr. 

Setkání v Kačici přálo časné letní počasí. Asi 
osmdesátka návštěvníků však mohla na poli 
pozorovat pozůstatky po kroupách, které se 
oblastí přehnaly před více než měsícem a po-
škodily rané odrůdy. Ty pozdější ještě nebyly 
vymetané, takže se jich divoké jarní počasí 
nedotklo. Polní den si nenechali ujít ani žáci 
z nedaleké vesnice, kteří akci pojali jako ex-
kurzi a měli tak jedinečnou možnost seznámit 
se otevřeně se zemědělskou problematikou. 
V  letošním roce pořadatelé přidali leteckou 
show, ze které byli nadšeni nejen studenti.

Hovořilo se například o vláhovém deficitu, 
který sužoval zemědělce nejen v  loňském 

parném létě, ale i letos na jaře. Po něm přišly 
právě prudké kroupy. Diskuze se proto sto-
čila k  současnému stavu porostů v  oblasti 
nebo k aktuální situaci na trhu s rostlinnými 
komoditami.

„V současné době dobíhají poslední expor-
ty zboží na zahraniční trhy z loňské sklizně. 
Jedná se o  potravinářské a krmné pšenice 
a krmné ječmeny. Co se týká vlastních bilan-
cí pro český trh, tak budeme držet zásoby 
loňského zboží do konce září pro mlýny a vý-
robny krmných směsí, což představuje zhru-
ba 3 až 5 procent obchodního objemu, který 
dlouhodobě držíme na 300 až 330 tisíc tun 
rostlinných komodit,“ sdělil ředitel AgroZZN.

Hlavní částí programu byla problematika 
ozimé pšenice. Té bylo v Kačici k vidění cel-
kem 26 odrůd různé kvality, včetně nově vy-
šlechtěných osinatých typů, které jsou méně 
náchylné k poškození zvěří. Na českém trhu 
je v  současnosti k  dispozici neuvěřitelných 
120 odrůd a zemědělci i zástupci osivářských 
firem se v nich pomalu začínají ztrácet. Zá-
stupci společnosti Oseva proto na  Polním 
dni v  Kačici představili vlastní předvýběr 

nejvýkonnějších typů, které vynikají výbor-
ným zdravotním stavem a  výnosem. Výběr 
se jmenuje „Penam doporučuje“ a je vytvo-
řený na základě požadavků mlýnů a pekáren 
Penam, které jsou stejně jako Oseva či Ag-
roZZN součástí koncernu Agrofert.

„Chtěli jsme v tom udělat trochu pořádek, 
aby se zemědělci nemuseli odrůdami dlou-
ho přebírat a našli ty nejlepší. Některé máme 
v portfoliu exkluzivně, především bych zmí-
nil odrůdy Pannonia NS a Midas, které patří 
k  nejkvalitnějším. Pannonia vyniká svojí ra-
ností, což je pro zemědělce celkem význam-
ná vlastnost, díky níž může využít plochu 
k setí následných plodin, hlavně porostů ozi-
mé řepky,“ vysvětlil ředitel společnosti Oseva 
Ing. Ladislav Kulas.

Podle něj situaci komplikuje fakt, že se od-
růdy každý rok obnovují a nedostávají prostor, 
aby ukázaly svůj dlouhodobý potenciál. Ne-
ustálé zvyšování výnosnosti navíc způsobilo 
nadúrodu a tím i klesající výkupní ceny pšenice.

Prostor dostalo na  Polním dni také devět 
výrobců agrochemie. Ti prezentovali novinky 
a  okomentovali také agrochemické pokusy 
s použitím jednotlivých fungicidů na ochranu 
ozimé pšenice před houbovými chorobami. 
Nechyběly ani zemědělské stroje, které přivezla 
společnost AgroZES, dceřiná firma AgroZZN. 
Její odborníci hovořili o utužení půdy v závis-
losti na použité zemědělské technice.

Program doplnily také informační stánky 
zúčastněných firem včetně Lovochemie či 
Agrofertu, občerstvení od místního řezníka, 
kterému dodává maso pořádající Agrodruž-
stvo Kačice, či bohatá tombola.

www.agrozzn.cz
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