
Nejmodernější zemědělská technika, nové odrůdy 
plodin, polní pokusy, odborné diskuze i kvalitní občer-
stvení. Polní den v Radovesicích na Litoměřicku, kte-
rý se v krajině mezi Řípem a hradem Hazmburk konal 
v pátek 3. června, se opět vydařil. A na závadu nebyl 
ani déšť, který pole před akcí zkropil. Vždyť na vláhu 
čekají nejvíce právě zemědělci.

„Jde o  6. ročník polního dne v  Radovesicích. Na 
rozdíl od loňska, kdy bylo krásné slunečné počasí, 
letos nám před akcí spadlo 10 až 20 až milimetrů 
vody. Ale zaplať pánbůh za to, protože se snížil do-
savadní vláhový deficit ze 110 milimetrů na zhruba 
80 milimetrů. Program je stejný jako v předchozích 
letech. Jednak prezentujeme polní pokusy, porosty 
v obilninách, luskovinách a olejninách. Prezentujeme 
tady svoji dceřinou společnost AgroZES, která se za-
bývá prodejem zemědělské půdozpracující techniky 
červené značky Case a zelené značky Great Plains,“ 
představil ředitel společnosti AgroZZN, a. s., Ing. Jan 
Bretšnajdr.

Polní dny probíhají tradičně v přátelské a otevřené 
atmosféře. Stejně tomu bylo i v Radovesicích, kde se 
sešlo více než 400 lidí. 

„Zveme sem naše klienty, se kterými obchodujeme 
veškeré portfolio našich produktů, to znamená rost-
linné komodity, průmyslová hnojiva, pesticidy, osiva, 
naftu, potažmo i krmné směsi a prodejny hospodář-
ských potřeb. Myslím si, že podobné akce jsou velmi 
přínosné. Nejde o to, uzavírat velké obchody, ale spí-
še o to, se tady potkat, něco se dovědět, vyměnit si 
názory a ten den si užít. Není tedy ryze pracovní, ale 
spíše takový relaxační,“ uvedl Jan Bretšnajdr a vyjád-
řil se i k aktuální situaci.

„V současné době dobíhají poslední exporty zboží 
na  zahraniční trhy z  loňské sklizně. Jedná se o  po-
travinářské i krmné pšenice a krmné ječmeny. Co se 
týká vlastních bilancí pro český trh, tak budeme dr-
žet zásoby loňského zboží do konce září pro mlýny 
a výrobny krmných směsí, což představuje zhruba 3 
až 5 procent obchodního objemu, který dlouhodobě 
držíme na 300 až 330 tisíc tun rostlinných komodit,“ 
sdělil ředitel firmy AgroZZN.

Zemědělci měli v Radovesicích možnost se sezná-
mit i s novými odrůdami plodin. Postarali se o to zá-
stupci akciové společnosti Oseva. 

„Představuje zde soubor pšenic pod označením 
Penam doporučuje, což je výběr pšenic nejkvalitněj-
ších pro výrobu. Jde o zhruba sedmnáct odrůd včet-
ně novinek. Dále tady ukazujeme sérii pokusů s ozi-
mou řepkou, kterou máme označenou jako Preol 
Ideal. Jde opět o výběr nejkvalitnějších hybridů a linií 
řepky pro zpracování na olej ve zpracovatelské továr-
ně Preol. Nově tady ukazujeme soubor hrášků. Hrách 

je vhodnou plodinou pro greening (ozelenění), který 
dnes musí splňovat všichni zemědělci, aby mohli 
dostat dotace. Mezi řepkami máme dvě exkluzivní 
odrůdy. Jde o DK Excellium a SY CARLO. Obě jsou 
řepky hybridní s vysokým výkonem. Mezi pšenicemi 
ukazujeme novinky pod označením Penam doporu-
čuje-kandidát, které testujeme do  souboru Penam 
doporučuje. Jde zejména o úplnou novinku, pšenici 
Judita a NS Ilina,“ řekl obchodní ředitel společnosti 
Oseva, a. s., ing. Vlastislav Janák.

Na polním dnu nemohly chybět ani nové zeměděl-
ské stroje. Představila je společnost AgroZES, spol. 
s.r.o., která zastupuje firmy Case a Great Plains. 

„Letos jsme na 6. polní den v Radovesicích přivezli 
novinky v podobě nové generace traktorů Magnum 
a Puma. Novinkou je také čtyřmetrový secí stroj Sa-
xon,“ nastínil Ing. Jiří Hejhal ze společnosti AgroZES, 
spol. s.r.o., a představil vystavenou půdní sondu, kte-
rá je pro laika pouhou dírou v zemi. Zemědělcům však 

názorně ukazuje, v jakém stavu půda je a jak se vyva-
rovat problémů se zásobováním rostlin vodou.

„Snažíme se zemědělcům ukazovat, že je důležité 
koukat se nejen na to, co je na povrchu, ale i co je pod 
ním. Na dnešních polích jsou totiž velké problémy se 
zhutněním půdy a její erozí,“ podotkl Ing. Jiří Hejhal.

O  podrobnostech týkajících se půdních sond 
a péče o půdu se rozhovořil Ing. Václav Mádl z akcio-
vé společnost Agri CS. 

„Jsme dovozci strojů a  technologií Great Plains. 
Návštěvníkům polního dne – zemědělcům, se snaží-
me ukazovat, že půda je pořád to nejcennější, s čím 
na farmě pracují. Zatímco stroje a lidé se na farmách 
mění, půdu je potřeba zachovat pro další generace. 
Problém je v tom, že ne všichni zemědělci půdu be-
rou jako svého partnera. Je to vidět zvláště v letoš-
ním roce, kdy jsme zažili, že v  některých regionech 
od začátku února až donedávna napadly jen čtyři mi-
limetry srážek. Poslední dobou se to opět mění a na-
stává druhý extrém, kdy je sucho. Když takovouto 
sondu na farmě vykopete, zjistíte, že když je dlouhé 
sucho, tak kvůli zhutnělým vrstvám v půdním profilu 
nemůže fungovat fyzikální zákon, kterému se říká ka-
pilární vzlínavost, a rostliny zasychají. Přitom v hloub-

ce profilu bývá většinou voda nebo alespoň vlhkost. 
A my se snažíme ukázat, jak jednoduše podpořit to, 
aby rostliny měly, co potřebují, a aby se při suchu do-
staly k vodě. Jde o to, aby se v období srážek voda 
infiltrovala do půdního profilu a byla uchována v po-
myslném rezervoáru na  dobu sucha, kdy si rostliny 
vodu vytáhnou. Fyziologicky většina rostlin pobírá 
výživu ve vrchní části. Každé pole, kaž dé prostředí to 
má jinak, ale řekněme, že přibližně do 20 centimet-
rů je hodně života a tam rostlina bere výživu. Pokud 
přijdou sucha, není například u  řepky problém, aby 
kořenila dva metry hluboko. Je však potřeba, aby 
tam nebyla žádná bariéra,“ vysvětlil Ing. Václav Mádl 
ze společnosti Agri CS a přiblížil, co firma zeměděl-
cům nabízí.

„Vysvětlujeme jim, že před jakýmkoli rozhodnutím 
a jakýmkoli zásahem do pole je potřeba zjistit, v  ja-
kém stavu je. Říká se tomu diagnostika půdního pro-
filu. Zjišťujeme s nimi, jakou tloušťku a charakter mají 
zhutnělé vrstvy jejich půdy, jak jsou hluboko či zda je 
jich více nad sebou. Řešíme také, a to je další častý 
problém, práce s organickou hmotou. Jak ubývá ži-
vot a organická hmota v půdě, nejenže není schopna 
pobírat vodu, ale půda se i těžce zpracovává. Teprve 
na základě toho, co tam najdeme, doporučujeme, jak 
dále v  sezoně postupovat. Snažíme se vysvětlovat, 
že je lépe méně přejezdů po poli, než více, učíme ze-
mědělce, jak pracovat s tlaky v pneumatikách, smě-
rujeme je k používání pásových podvozků a podobně. 
A připomínáme také to, co znali naši dědové, že když 
se maže gumáka, je lepší na  pole raději nechodit,“ 
uzavřel Ing. Václav Mádl.

Návštěvníci polního dne mohli ochutnat i  kvalitní 
pečivo, které bylo oceněno v regio nálních soutěžích.

„Naše komora zajišťuje soutěže o  značku Regio-
nální potravina Ústeckého kraje a  krajskou soutěž 
o  nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje, 
kraje Přemysla Oráče. Soutěže již byly vyhodnoceny, 
takže nyní propagujeme výrobky našich potravinářů, 
jezdíme na ochutnávky a samozřejmě i na polní den, 
kde jsme asi počtvrté,“ říkala Ludmila Holadová, ředi-
telka Okresní agrární komory v Mostě, když lidé ob-
divovali napečené špaldové řezy a ptali se na recept.

„Je to recept pekařství Oertelt, s. r. o., z Mostu. Má 
tu nejen špaldové řezy, které soutěž Přemysla Orá-
če vyhrály, ale také další výrobky včetně výborného 
chleba. Můžete ochutnat třeba křehouše. To je křeh-
ký výrobek, o který je velký zájem, a který se umístil 
na druhém místě,“ přiblížila Ludmila Holadová. 

I  sladké občerstvení přispělo v  Radovesicích 
k tomu, že se polní den opět vydařil a návštěvníci od-
jížděli spokojení, plní dojmů a nových poznatků.
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