
Desítky zemědělců se setkaly v  Se-
nomatech na Rakovnicku na dalším 

ročníku netradičního polního dne. Akci, 
jejímž tématem byla kukuřice, prováze-
lo příjemné počasí i atmosféra.   

„Letos jsme si objednali sluníčko,“ pro-
hlásila s úsměvem produktová manažer-
ka pro agrochemii a  osiva společnosti 
AgroZZN, a.s., a  organizátorka polních 
dnů ing.  Markéta Hlavsová. Svými slovy 
ve čtvrtek 8. září zahájila již třetí ročník 
netradičního polního dne v Senomatech. 
Účastníky přivítal také starosta městysu 
Senomaty Mgr. Tomáš Valer.

Po  předchozích dvou letech, kdy po-
časí příliš nepřálo, bylo tentokrát sluneč-
ních paprsků dost a dost a polní den se 
tak opravdu vyvedl. Ani teploty atakující 
30 stupňů Celsia nemohly téměř šest de-
sítek návštěvníků odradit.

První část akce proběhla přímo na poli 
mezi krásně vzrostlými, místy i 3,5 metru 
vysokými rostlinami kukuřice. Úvodního 
slova se ujal generální ředitel společ-
nosti AgroZZN, a.s., ing.  Jan Bretšnajdr, 
který účastníky přivítal, několika větami 
zhodnotil právě proběhlé žně a  vývoj 
cen na  trhu rostlinných komodit a  po-
přál všem zúčastněným hodně úspěchů 
v  jejich činnosti a  příjemnou zábavu. 
Poté o  problematice pěstování kukuřice 
pohovořil Luděk Fišer, ředitel Zeměděl-

ského družstva Senomaty, a  ing.  Vlasti-
mil Janák ze společnosti Oseva Bzenec 
a.s., která je hlavním dodavatelem pre-
zentovaných odrůd kukuřice, takzvaných 
Oseva Hybrids, vyšlechtěných převážně 
na šlechtitelské stanici v Čejči.

Přednáška o  porostech komentovaná 
ing. Stanislavem Havlíčkem a představe-
ní jednotlivých odrůd byly zpestřeny pří-
jezdem místních „mažoretek“ ze spolku 
senomatských seniorek, které asistovaly 
při umísťování tabulí s názvy jednotlivých 
hybridů kukuřic. Právě tady, přímo v po-
rostech, se rozhořely tematické diskuse, 
při nichž si všichni účastníci i zástupci fi-
rem AgroZZN, a.s., Oseva a.s. a Agrofert 
a.s. vyměňovali navzájem své zkušenosti.

Protože se rok 2016 nesl ve  zname-
ní olympiády, pořadatelé zvolili 
jako námět letošního kukuřičné-
ho dne takzvanou kukuřičnou 

olympiádu, které se se zájmem zúčastnili 
všichni návštěvníci. Jednotlivá stanoviště 
měla originální názvy od Hodu na Machu 
Picchu, přes Tref jezero Titicaca nebo 
Přehoď Báru v  Riu až po  Postav Torres 
del Paine. Účastníci na  nich soutěžili 
v  hodu kukuřičnou palicí na  plechovky 
sterilované kukuřice nebo na terč, v hodu 
oštěpem z kukuřičného šustí, stavění ku-
kuřičné věže nebo počítání zrnek. 

V podvečer se účastníci polního dne  
přesunuli do  prostor bývalé jídelny ZD 
Senomaty, kde program pokračoval bo-
hatým občerstvením, vyhodnocením sou-
těže, rozdáním cen a  dalšími diskusemi 
účastníků. Návštěvníci se skvěle pobavili 
při střílení laserovou pistolí na imaginární 
cíle promítané na plátně. Závěrečným bo-
dem programu byl již tradiční ohňostroj.

„Bylo to hezké a všeho bylo dost. Díky 
vám všem, kteří jste se zúčastnili, ško-
da těm, kteří tam nebyli,“ 
zhodnotila jedna z účastnic 
přátelského setkání země-
dělců v  Senoma-
tech.

Den kukuřice byl zalitý sluncem 
Zábavu střídaly odborné diskuse a došlo i na olympiádu
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