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Kdo jsme
Skupina RenoFarmy sdružuje více než tucet 
zemědělských podniků v Moravskoslezském, 
Olomouckém a Zlínském kraji a obhospodařuje zhruba 
14 tisíc hektarů půdy. Jednou z hlavních priorit skupiny 
je živočišná výroba. Denně produkujeme přibližně 45 
tisíc litrů mléka a dále chováme zhruba 1 500 kusů 
masného skotu. Proto také věnujeme maximální 
úsilí výrobě kvalitních krmiv. Zároveň nám produkce 
statkových hnojiv pomáhá v našem hlavním cíli, 
kterým je péče o půdu a její dostatečné zásobování 
organickou hmotou. Vizí skupiny RenoFarmy je úspěšně 
kombinovat zkušenosti z tradiční zemědělské praxe 
s novými koncepty moderního managementu (tzv. 
precizní zemědělství), přirozeně ve vazbě na konkrétní 
podmínky dané lokality. Jsme soukromá, česká, 
rodinná firma, která chce své farmy rozvíjet ve velmi 
dlouhodobém horizontu.

Jádrem naší filozofie je péče 
o půdu a snaha o dlouhodobé 
zlepšování jejího stavu. 
Nerozlišujeme, zda jde o naši 
nebo cizí, pronajatou půdu. 
Nepřetržitě usilujeme o to, 
aby půda, kterou obděláváme 
byla rok od roku úrodnější, 
investujeme do posílení půdní 
struktury přírodním vápencem, 
používáme vyvážené osevní 
plány, aplikujeme v co největší 
míře organická hnojiva 
od našeho vlastního hovězího 
dobytka, správně hospodaříme 
s vodou a v nemalé míře také 
investujeme do výzkumu. Kvalitu 
naší půdy sledujeme bedlivě 
nejen očima našich agronomů, 
ale i speciálními sondami a také 
prostřednictvím družicových 
snímků. Chceme, aby půda, o níž 
dnes pečujeme, byla v kondici 
i za mnoho let, aby nesla 
úrodu nejen našim dětem, ale 
i vnoučatům a pravnoučatům. 

Náš vztah 
k půdě



Náš vztah ke zvířatům
Jednou z našich hlavních priorit je živočišná výroba, máme čtyři vysokoprodukční stáda 
holštýnského skotu a dále chováme masný skot. Na farmách tudíž provozujeme konvenční 
i ekologický způsob chovu. Pro náš ustájený dobytek postupně budujeme moderní vzdušné 
stáje a také rekonstruujeme stávající objekty. Záleží nám na zajištění základních podmínek 
života a zdraví zvířat (tzv. welfare) a chráníme je před negativními činiteli. Stáje také 
automatizujeme především tam, kde stroje mohou pomoci nahradit těžkou fyzickou práci 
lidí, jako například při dojení. 

Používáme vyvážený osevní plán, v rámci kterého střídáme výsev obilovin jako 
je pšenice nebo ječmen se sójou a dalšími olejninami, kukuřicí, cukrovou řepou, 
nebo hrachem na jednotlivých polích tak, aby plodiny půdu nevyčerpávaly, ale 
naopak oživovaly.  Po sklizni sejeme na pole meziplodiny, jako jsou svazenka, 
pohanka či hořčice, které nám půdu nejen pokryjí na několik měsíců, aby 
nevysychala, ale zároveň do ní vnášejí živou organickou hmotu. Dodají jí 
potřebné živiny, čímž půdu oživí a připraví pro následnou plodinu. K dobré 
kondici půdy přispívá i její pravidelné ošetřování organickými hnojivy, které 
produkujeme v naší živočišné výrobě. Vzhledem k tomu, že skupina RenoFarmy 
produkuje tisíce tun obilovin ročně nejen pro potravinářských průmysl, ale i pro 
výrobu krmných směsí pro skot, koně i drůbež, dbáme na kvalitní posklizňové 
ošetření a úrodu skladujeme ve vlastních moderních, plně automatizovaných 
silech vybavených čističkami a sušičkami. Kromě hlavních plodin pěstujeme 
mimo jiné chmel a provozujeme zahradnictví.

Rostlinná produkce



Chováme se odpovědně
Důraz klademe nejen na ochranu životního prostředí, 
ale i na dobré pracovní podmínky našich zaměstnanců, 
investujeme do jejich vzdělávání a modernizujeme 
jednotlivá pracoviště.  Dodržování bezpečnosti práce je 
pro nás prioritou. Vnímáme rovněž, že jsme důležitou 
součástí místního prostředí. Proto aktivně podporujeme 
zaměstnanost a komunitu v jednotlivých obcích. 
Spolupracujeme s místními sportovními a zájmovými 
spolky i s organizacemi zřizovanými obcemi jako 
jsou mateřské a základní školy. Díky technice, kterou 
vlastníme, pomáháme například s úklidem sněhu, 
ale zapojujeme se i do dalších aktivit a do života 
jednotlivých měst a obcí. 

Intenzivně se zaměřujeme na hospodaření 
s vodou a půdu opečováváme tak, aby byla 
schopna vodu dlouhodobě udržet a v době 
klimatických změn byla tato půda jistotou. 
Na polích používáme půdoochranné 
technologie při zpracování půdy a při 
setí. Investujeme do výzkumu a zavádíme 
moderní technologie, jako jsou například 
traktory s autopiloty, satelitní snímkování 
porostů, a používání laboratorního 
vzorkování, ať už se jedná o půdní vzorky, 
rostliny během vegetačního období anebo 
sklizené plodiny.

Myslíme  
na budoucnost



Sesterskou firmou skupiny RenoFarmy je společnost RenoEnergie, která se 
zaměřuje na výstavbu a provozování obnovitelných zdrojů energie, zejména 
vodních a větrných elektráren.  Sdílenou filozofií obou firem je tudíž orientace 
na obnovitelné zdroje, ať již jde o vodní a větrnou energii, anebo o půdu, která 
je rovněž trvalým a obnovitelným zdrojem energie pro zemědělskou produkci. 
V našem pojetí naše poslání vyplývá ze samotného názvu: Reno = obnovitelný.
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