INZERCE

Až do rosy padaly klasy na kosy
Za posledních několik horkých
let jsme si zvykli na suché a velmi
teplé počasí a „rychlé žně“. Letošní počasí je takové, řekněme,
klasicky letní. Občas extrémní
vedra, občas zapršelo. Byl chladnější květen, a tak podle pranostiky „studený máj - v stodole ráj“
by se mohlo zdát, že obchodní
partneři mohou být spokojeni jak po stránce výnosové, tak
i po stránce kvalitativní. Někde
tomu tak opravu bylo, ovšem někde byl výsledek nejhorší za posledních deset let.
V rámci České republiky se hovoří o dobrých výnosech, bohužel severozápad
naší republiky, kde se nachází region působnosti společnosti AgroZZN, a. s., jsou
lokality, na kterých se podepsalo hned
několik faktorů, které značně ovlivnily
výnos, tudíž i celkový výsledek sklizně.
Jde o místy velmi řídké a nízké porosty,
postižené jarním mrazem a k tomu občas ještě napadené škůdci.

těsně před sklizní bylo totiž velké teplo,
hlávky se zavřely, jsou malé a lehké.

STROJE
V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ

Odvoz chmele na česačku
vému průměru 6,4 t/ha. Po kvalitativní
stránce zhruba dvě třetiny sklizeného
obilí byly zařazeny do potravinářské
jakosti. Průměrný výnos ječmene ozimého v ČR činil 6,2 t/ha, rakovnická
oblast poskytla výnos průměrně 6,4 t /
ha, na Litoměřicku o 1 tunu na hektaru
méně, avšak průměrný výnos Ústeckého kraje činil 4,6 t/ha. Ani v jarních
ječmenech tomu nebylo jinak. Zatímco v oblasti Rakovníka to „sypalo“

stovek brigádníků, protože i když velkou část práce zastanou stroje, dost jí
zbývá i pro lidské ruce. Rovněž při obsluze mechanizace je přítomnost lidí
nezastupitelná.
Od 2. třetiny srpna jsou česačky a sušárny chmele u všech větších pěstitelů
v žatecké chmelařské oblasti v plném
proudu. Letošní počasí přes sucho
a velké teplo vývoji chmelu prospívalo

„HRABOŠÍ KALAMITA“

Největším problémem, zejména Ústeckého kraje, kde jsou lokality, které
patří k nejsušším v republice, jsou přemnožení hraboši polní, kteří si přivlastnili desítky až stovky hektarů porostů
a zlikvidovali místy 80 až 90 % úrody.
Kdo na vlastní oči tu zkázu neviděl,
může jen těžko uvěřit. Pole jsou provrtána jednou dírou vedle druhé, tu
a tam leží spadlé stéblo slámy, půda se
pod nohama doslova bortí. Na některých místech regionu na 1 hektaru pole
lze napočítat přes 13 000 aktivních nor,
přičemž za škodlivý se považuje výskyt
už 200 aktivních nor. Zemědělci z obavy, že nebude možné zasít včas ozimy
ani řepku, volají po plošném používání
jedu Stutox II, který byl ministerstvem
zemědělství zakázán.

Pole „sklizené“ od hrabošů

A JAKÉ BYLY VÝNOSY?

Když porovnáme různé lokality Středočeského a Ústeckého kraje, výsledky byly rozdílné. Pšenice ozimé dávaly
na Rakovnicku průměrný výnos 6,6 t/
ha, na Litoměřicku 5,4 t/ha, zatímco
průměrný výnos Ústeckého kraje byl
jen cca 4,5 t/ha oproti celorepubliko-

Naplněný zásobník zrna sklízecí mlátičky CASE IH
4,8 - 5 t/ha, v Ústeckém kraji byl průměr zhruba 4,2 t/ha a celorepublikový
průměr se vyšplhal na 5,4 t/ha. Vlivem vyššího obsahu dusíkatých látek
a zhoršené kvality zrn však málo z něj
splňovalo parametry pro sladovnické
využití. Průměrný výnos u ozimé řepky
se v republice pohyboval na úrovni 3,4
t/ha, na Rakovnicku tomu bylo 3,5 t/ha,
Litoměřicko 3,3 t/ha a krajový průměrný výnos Ústeckého kraje kvůli hraboší
kalamitě byl nejnižší ze všech krajů
v republice, a to jen necelých 2,7 t/ha.
Oproti loňsku byla letos v celku dobrá
olejnatost semene, cca 40 – 41 %.

ČAS SKLIZNĚ
„ZELENÉHO ZLATA“

V našem regionu nesmíme zapomenout na chmel. Co je to věrtel, žok
nebo štok, to bezpochyby vědí všichni
od chmelu a ti to letos také vůbec neměli jednoduché. Na práce ve chmelu,
ať už při jarním zavádění nebo při letní sklizni každoročně přichází (anebo
přijíždí ze zahraničí) několik desítek až

a v rozhodujících fázích mu přály i přeháňky. Pěstitelé proto odhadovali, že
letošní úroda by mohla být dobrá.
O to větším zklamáním bylo, že výnos
Žateckého poloraného červeňáku se
propadl o 20 až 40 %, v našem subholdingu, respektive ve společnostech
M+A+J s. r. o. v Sedčicích a v ZS Blšany s. r. o. byl jen okolo 7 až 9 metráků
po hektaru. V posledních třech týdnech

Žně jsou u konce, ale kde bychom byli
bez lidí, kteří všechnu tu práci zastanou. Samozřejmě bychom se neobešli ani bez strojů, to bychom ještě ani
zdaleka hotoví nebyli. Kombajnéři jsou
zpravidla se stroji na poli až do západu
slunce, než padne rosa. A pokud nepadne, tak sekají i do pozdních nočních hodin. Moderní stroje silnými reflektory osvětlí potřebnou plochu před
sebou i pro noční pokos.
Na polích to byla letos přehlídka nejrůznějších typů, barev a značek strojů od těch nejmodernějších až po ty
opravdu staré, ale přesto pořád funkční. Velmi rádi vidíme ty „naše“ červené,
na jejichž prodej a servis se specializuje
firma AgroZES, s. r. o. se sídlem v Kněževsi u Rakovníka. Traktory a sklízecí
mlátičky zn. CASE IH jsou v porostech
opravdu nepřehlédnutelné. „Tyhle stroje s dvanáctimetrovou lištou zvládnou
sklidit za den až 60 ha a zrno je čisté,
téměř nepoškozené,“ říká nadšeně
pan Bohumil Hocek, zaměstnanec
společnosti AgroZES, s. r. o., který se
každoročně nemůže dočkat, až vyjede
s kombajnem v nové sezoně. „Do násypky se vejde asi 11,5 t obilí, tak není
potřeba tak často vysypávat, i když je
pravda, že vysypávání celého zásobníku trvá jen 90 vteřin.“ Letos jezdí se
sklízecí mlátičkou Axial - Flow 8250 a je
nadmíru spokojený. „Pásová žací lišta
MacDon dokáže udělat strniště dokonce i 2,5 cm, a tak si poradí i s polehlým porostem nebo polem uváleným
od prasat.“
Krásné moderní stroje jsou zajímavé
pro všechny generace bez rozdílu,
od těch nejstarších až po ty nejmladší.
Vidíte tu radost a nadšení v očích malé
Nelinky Hockové, když seděla s tatínkem v kombajnu?

