Zemědělci se na Polním dni seznámili
s novými, odolnějšími odrůdami
K

dyž vidíš Házmburk a Říp, jsi doma.
Tak mluví o svých polnostech zemědělci z Radovesic na Litoměřicku, kteří
už poosmé hostili Polní den společnosti
AgroZZN. Ta na místním travnatém letišti ve spolupráci s domácí firmou ZEPOS
Radovesice opět představila zemědělcům z okolí novinky v oblasti osiv, hnojiv
i zemědělské techniky. Největší zájem byl
mezi zemědělci o odrůdy odolné vůči extrémnímu suchu, které Česko v loňském
a letošním roce zasáhlo.
„Prosazují se odrůdy, které lépe snáší
méně srážek a vyšší teploty. Spousta lidí
připomíná historii sucha a výnosů ve 30.
a 40. letech, ale dnešní odrůdy jsou
na odolnost vůči suchu šlechtěné. Už
jsme se posunuli dál,“ upozornil na nové
odrůdy ředitel společnosti AgroZZN Ing.
Jan Bretšnajdr.
Na Polním dni měli návštěvníci jedinečnou možnost na vlasní oči se podívat, jak
se jednotlivé odrůdy se současným počasím vypořádaly. Desítky odrůd pšenice,
hrachu, kukuřice či řepky, které místním
zemědělcům pro ukázku dodaly osivářské firmy, které jsou držitelé odrůd, byly
vyseté v úzkých řádcích. Návštěvníci se
také mohli přesvědčit, jak jim svědčí použití různých hnojiv. Na prohlídku se mohli
vydat sami nebo využít komentovanou
prezentaci.
„Jezdíme sem už šest let. Zajímá nás
hlavně pšenice. Můžeme tu porovnat odrůdy, vidíme, jaký má klas a jak si vede. Už
jsme v minulosti po zkušenostech odsud
změnili odrůdu a letos ji asi také bude-

me měnit. U nás je hrozné sucho, letos
zapršelo sotva dvakrát,“ kvituje možnost
seznámit se s novými odrůdami Jaroslav
Horák z Kladenska.
„Jsem tu asi potřetí. Je to zajímavé
a poučné. Je tu odborník na plísně, který
mě poučil o chorobách v klasech. Přestože jsem už starší, pořád je co se učit,“ řekl
čtyřiasedmdesátiletý Tomáš Suchý starší
z nedalekého Sedlce, který už své hospodářství předal synovi a nyní mu pomáhá.
Stejně jako loni i letos se zemědělci potýkají s nedostatkem vláhy. Problém nastal hlavně v dubnu, kdy se zimní počasí
přehouplo rovnou do letních teplot. Plodinám tak chybělo přechodové jarní počasí,
které bývá zásadním zdrojem vláhy.
„Vždy jsme říkávali – když v dubnu nejsou srážky, nevadí, hlavně když přijdou
v květnu a červnu. Ale zapomněli jsme
dodat, že duben nesmí být vařící. Duben
a květen byly tři až pět stupňů nad dlouhodobým průměrem. Když do toho nepřišly srážky, bude to na výnosech znát.
Předpokládá se, že letošní rok bude výnosově podobný jako loňský,“ odhadl Ing.
Jan Bretšnajdr.
Odrůdy prezentované na Polním dni
v Radovesicích patří k nejpěstovanějším
a jsou léty prověřené řadou zemědělců.
Některé z nich Oseva spolu se společností Penam zařadila na seznam Penam
doporučuje.
„Je to skupina odrůd, které nejlépe
vyhovují zpracování, aby z nich vznikalo
co nejkvalitnější pečivo. Ve spolupráci
s Ústředním kontrolním a zkušebním

ústavem zemědělským a s Penamem
vybíráme sestavu 15 nejlepších odrůd
pro zpracování na pečivo. Jedná se o potravinářské odrůdy typu A a E,“ vysvětlil
obchodní ředitel společnosti Oseva Ing.
Vlastislav Janák.
Lidé mohli na polích vidět i úplné novinky, které se v prodeji objevily poprvé až
v letošním roce.
„V portfoliu se odrůdy neustále mění.
Doplňují se novinky, které šlechtitelé
vyšlechtí. Zlepšují se potravinářské i agronomické kvality, aby pšenice byly suchovzdornější, odolnější proti chorobám
a mohlo se na ně používat méně pesticidů. Novinkami jsou třeba LG Imposanto
a Airbus, což je osinatá pšenice. Tento typ
je dnes moderní, lépe snáší sucho a odolává třeba divoké zvěři, protože jí tolik nechutná,“ dodal.
Za osm let si Polní den udělal v okolí
jméno a postupně rozšiřoval sortiment.
Podle Ing. Markéty Hlavsové, produktové
manažerky pro chemii a osiva z AgroZZN,
se tehdy začínalo s řepkou a ozimou pšenicí: „Nyní máme čtyřletý osevní postup,
který rotuje na jednotlivých pozemcích.
Jsou tu zlepšující předplodiny, což jsou
luskoviny, kde střídáme hrách a sóju. Pak
je tu kukuřice, kterou jsme nově zařadili
vloni, a od začátku sejeme řepku a pšenici ozimou.“
Polní den má však ještě jednu důležitou funkci. Pro zemědělce jde o významnou společenskou akci, na níž mají
jedinečnou příležitost se potkat a sdílet
zkušenosti ze svých hospodářství.

„S těmi lidmi, co tu jsou, se většinou
znám. Ale nikdy bych se s nimi takto nesetkal. Tady se s nimi setkám, nějaké věci
od sebe okoukáme, vyměňujeme si zkušenosti. Je to pro nás přínos. Máme také
mladé agronomy, ti se taky musejí někde
učit,“ chválil si Polní den ředitel ZEPOS
Radovesice Ing. Jiří Mašek.
„Už je to poměrně vyhlášená akce
a mluví se o ní celý rok. Už po žních se lidé
často ptají, kdy polní den příští rok bude,
protože se tady potkávají sousedi, kteří
se jindy třeba nevidí,“ dodala Ing. Markéta
Hlavsová.
Účastníci Polního dne se mohli seznámit také s aktuální nabídkou hnojiv nebo
se podívat, jak lze využít k monitorování
polností drony. Ty dnes už využívá stále
více zemědělců. Lze z nich zjistit nejen
optický stav plodin, ale díky speciálním
senzorům lze monitorovat i teplotu, účinnost zavlažování a další parametry. Moderní systémy dokonce umí exportovat
i navigační data pro autopiloty v zemědělských strojích.
Na Polním dni tradičně nechyběla

ani ukázka nejmodernější techniky, kterou zde prezentovala dceřiná společnost
AgroZZN AgroZES. Ta přivezla stroje
CASE, například MAXXUM 145 Active
Drive se zcela novou převodovkou nebo
univerzální traktor Optum s výkonem
300 koní.
Vlajkovou lodí je čtyřpásový kloubový
traktor Quadtrac 620, který je v majetku místního podniku ZEPOS Radovesice. Je to v podstatě nejsilnější traktor
na světě, který jen tak něco nezastaví,“
upozornil ředitel AgroZESu Ing. Jiří Hejhal.
Vůbec poprvé se v Radovesicích představila také axiální sklízecí mlátička Axial
Flow 9230 s pásovou žací lištou MacDon. Ta dokáže udělat strniště dokonce
2,5 centimetru a tak si poradí i s polehlým porostem nebo polem uváleným od
prasat.
„Tento stroj dokáže sklidit všechny pěstované plodiny. Hlavní předností sklízecí
mlátičky CASE IH je nepoškozené a velmi čisté zrno,“ popsal stroj, který dokáže
denně sklidit až 60 hektarů.

www.agrozzn.cz

