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Iveta Štveráková
Redaktorka magazínu Na půdě

Zatímco naši otcové nebo dědečkové ovládali traktory pomocí pedálů, řadicí páky 
a volantu, dnes ke stejnému účelu poslouží pár tlačítek napojených na počítač. A vy-
chytávky jako klimatizace nebo GPS navigace jsou už samozřejmostí. Nejvýkonnější 
kolový traktor na světě se dokonce prohání po polích RenoFarem.

I když jde technologie rychle dopředu, za volanty strojů stále sedí lidé z masa 
a kostí. Zeptali jsme se proto nové HR manažerky RenoFarem, co obnáší práce v ze-
mědělství a jak ji lze zaměstnancům zpříjemnit. Mysleli jsme také na čtenáře z řad za-
hrádkářů a poradili se s profesionálním zahradníkem, které ovocné stromy v létě volají 
po prořezání větví. Pro mlsné jazýčky jsme pak připravili recept na tvarohové knedlíky 
plněné čerstvým ovocem, které se postarají o sladké vzpomínky z léta Na půdě.

Jak zabránit hnědnutí ovoce?
Jablka, hrušky, banány, ale i další 
druhy ovoce a zeleniny po nakrájení 
rychle zhnědnou. Působením kyslíku 
ve vzduchu v nich totiž dochází ke 
speciální biochemické reakci, kterou 
se plodiny brání před chorobami, 
škůdci nebo před suchem a ultrafia-
lovým zářením. Když však ovoce po-
noříte na pár minut do mísy studené 
vody smíchané se lžící citronové 
šťávy, zachováte jeho původní bar-
vu. Pokud ovoce chcete dát dětem 
na svačinu do školy, zabalte ho do 
vzduchotěsného sáčku. I po několika 
hodinách bude vypadat jako čerstvě 
nakrájené.

Netradiční plodina – sója
Sója obsahuje ze všech plodin nejvíce plno-
hodnotných bílkovin, proto jí někdy říkáme 
rostlinné maso. Z agronomického hlediska ji 
řadíme mezi luskoviny a RenoFarmy ji v letoš-
ním roce pěstují přibližně na 300 hektarech 
půdy. Její hlízkové bakterie na sebe vážou 
dusík, který obohacuje půdu o živiny, a země-
dělci tak mohou omezit průmyslové hnojení. 
Je také výbornou předplodinou zejména pro 
obilniny a kukuřici. Vysévá se na přelomu 
dubna a května, když půda dosahuje teplot 
mezi 10 a 12 °C, a sklízí se v září nebo říjnu. 
Česká sója, na rozdíl od dovozu z Ameriky, 
není geneticky modifikovaná a slouží jako 
vhodné krmivo pro zvířata i pro výrobu kvalit-
ních potravin. 

Keltský kombajn
V 1. století n. l. vynalezli Keltové první dů-
myslný žací stroj. Vůz tlačený voly či koňmi 
odřezával stébla obilí hustými zuby na přední 
liště a klasy padaly do vozu. Tento dávnově-
ký kombajn zastal práci přibližně deseti lidí. 
Ve středověku se však ke sklízení obilí opět 
používaly srpy. Žací stroje se vrátily až s pří-
chodem novodobých kombajnů v 19. století. 
V roce 1936 způsobil revoluci saský kombajn, 
který obilí sklidil a zároveň vymlátil. Ještě 
dříve používali kombajny Američané, tento 
typ se ale nehodil do evropských podmínek. 
Pole RenoFarem v současné době obhospo-
dařují nejmodernější kombajny, které zajišťují 
jak šetrnou sklizeň, tak optimální rozprostření 
posklizňových zbytků. 
 

Nový traktor 
značky Claas  
na půdě 
RenoFarem

EDITORIAL NA PŮDĚ

PERLIČKY NA PŮDĚ

ZEMĚDĚLSTVÍ 
V ČÍSLECH

Svěřte svou půdu  
české zemědělské firmě RenoFarmy
Nabízíme nejlepší ceny a udržujeme kvalitní půdní fond pro rostlinnou i živočišnou výrobu.

Jak vypadá prodej půdy RenoFarmám?

• S pozemky nespekulujeme, proto se hned při prodeji dozvíte, jak je budeme dále využívat.
• Vždy nabízíme férovou tržní cenu, která se odvíjí od dané lokality a kvality půdy.
• Připravte si parcelní číslo nebo list vlastnictví a název katastru, ve kterém se pozemek nachází.
• Prodej vyřizujeme i telefonicky a smlouvy běžně zasíláme poštou. Rádi se s vámi ale napřed sejdeme.
• Proces prodeje půdy trvá obvykle 30 dní – ode dne, kdy nás kontaktujete, až po vyplacení peněz.
• Peníze pošleme nejpozději do pěti pracovních dnů od zapsání do katastru nemovitostí.
• Na prodané pozemky se můžete přijít kdykoli podívat.

Pokud přemýšlíte o prodeji nebo pronájmu půdy, kontaktujte nás e-mailem na adrese pozemky@renofarmy.cz nebo 
telefonicky na čísle + 420 773 330 400. V případě jakýchkoli dotazů vám rádi poskytneme bezplatné poradenství. Více 
informací najdete na internetových stránkách www.renofarmy.cz.

10 000 př. n. l.
lidé pěstovali první pšenici 

39 kg chleba
ročně zkonzumuje 
průměrná česká 
domácnost
 

804 l vody
se spotřebuje při pěstování 
a zpracovávání obilí do 
půlkilového bochníku 
chleba

1901
Američané vyrobili první 
provozuschopný traktor se 
spalovacím motorem 

34 
hektarů 
chmelnic

11 
farem

45 000
litrů mléka denně

1 800 
dojnic holštýnského 

plemene

13 000 
hektarů půdy

84 
hektarů 

sadů
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Dneska jsem se seznámila 
s několika zaměstnanci a všichni 
na mě působili mile a uvolněně. 
Řekla byste, že ve firmě panuje 
přátelská atmosféra?
Hodně dbáme na kolektiv a už při ná-
boru si dáváme záležet, aby k nám noví 
lidé dobře zapadli. Podle mě tvoříme 
přátelský tým a vycházíme spolu dob-
ře. Oceňuji navíc lidský přístup majitelů 
k zaměstnancům. Klidně si sednou do 
traktoru a nechají si ukázat, jak se co 
ovládá, nebo zajedou do kravína a po-
povídají si s dojičkami a stájníky.

Podle čeho vybíráte nové lidi?
Hledáme odborníky nebo nadšence, 
kteří mají chuť učit se novým věcem. 
Máme třeba traktoristy, kteří dříve 
dělali něco úplně jiného, ale nadchly 
je zemědělské stroje, a tak si udělali 
řidičák na traktor a zažádali o práci. Po 

takovém člověku musíte hrábnout vše-
mi deseti, protože víte, že ho práce baví 
a zůstane ve firmě třeba deset let.

Na druhou stranu jde o dost 
monotónní práci. Mohou si u vás 
traktoristé polepšit?
O monotónnosti bych nemluvila. 
Práce se mění s ročním obdobím 
a navíc se neustále zavádějí nové 
postupy a modernizace. Když se 
traktorista osvědčí, svěříme mu 
například modernější traktor se 
složitějším ovládáním. Jistě, pro ně-
které pozice nelze vymyslet skokový 
profesní růst, ale když to aspoň tro-
chu jde, tak posun umožníme. Ma-
jitelé raději povýší člověka zevnitř, 
než aby na místo přijali někoho 
nového. Nováčky dosadí do nižších 
pozic a umožní jim se v rámci firmy 
vypracovat.

Víte o něčem, co chcete do 
budoucna zlepšit?
Hodně se zajímám o fyzicky nároč-
né pozice, které vykonávají zejména 
dojičky a traktoristé. Chtěla bych do-
sáhnout dalšího zlepšení pracovních 
podmínek, což se týká vlastních pra-
covišť i sociálního zázemí. Také budu 
usilovat o to, aby si skupina i přes svůj 
růst zachovala rodinnou atmosféru 
a otevřenou komunikaci.

Jak staří lidé v RenoFarmách 
pracují?
Převažují u nás starší ročníky, nejvíce 
lidé nad 50 let. Snažíme se proto týmy 
omlazovat. Nikoho ale rozhodně z fir-
my nevyháníme a zkušeností dlouho-
letých zaměstnanců si velmi vážíme. 
Jen přibíráme a zaučujeme mladé lidi, 
kteří jednou zastoupí ty, co odejdou 
důchodu.

Kde hledáte mladé lidi?
Spolupracujeme například se střed-
ními odbornými školami, které nám 
posílají žáky na praxi. Když se objeví 
někdo šikovný, hned se ho pokusíme 
ulovit.

Projevují středoškoláci 
o zemědělství zájem?
Občas se najdou i nadšenci. Na brigá-
dě u nás už několik let pracuje šikovný 
mladík, kterému důvěřujeme natolik, 
že ho necháváme řídit i drahé traktory. 
Letos bude končit střední školu a roz-
hoduje se, jestli nastoupí hned u nás, 
nebo půjde studovat zemědělství na 
vysokou školu. V takových lidech vidí-
me budoucnost. 
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zemědělského podniku 
v 15 letech jako brigád-
nice. Z občasných letních 
výpomocí se stala práce 

na plný úvazek a dnes řídí oddělení 
lidských zdrojů v RenoFarmách, které 
zaměstnávají přes 300 lidí. Ve firmě 
chce zachovat rodinnou atmosféru 
a otevřenou komunikaci.

ROZHOVOR 
NA PŮDĚ

Po člověku, který je 
nadšený do strojů 
a udělá si řidičák 
na traktor, musíte 
hrábnout všemi 
deseti

Hodně lidí si pod prací HR 
pracovníka představí řízení 
přijímacích pohovorů. HR ale 
určitě zahrnuje i jiné činnosti.
Obecně se jedná o nábor nových za-
městnanců a péči o ty stávající. Chci, 
aby naše firma dokázala přilákat nové 
perspektivní zaměstnance a zároveň 
byla místem, kde se ti stávající cítí 
spokojeně.

Kolik hodin denně stráví 
v práci člověk zaměstnaný 
v RenoFarmách?
Zemědělství je sezónní záležitost, tak-
že od jara do podzimu se nezastavíme, 
a to ani o víkendech nebo svátcích. Ně-
které pozice totiž vyžadují každodenní 
přítomnost člověka – například starost 
o zvířata. Traktoristé se zase musí řídit 
počasím, takže když je hezky, pracují 
na poli i dvanáct hodin denně, pokud 
prší, mají volno. Obvykle se ale pracuje 
osm hodin denně.

Česko se nachází v období nejnižší 
nezaměstnanosti za posledních 
20 let a firmám často chybí 
lidé. Pociťujete také nedostatek 
pracovníků?
Nijak výrazně. Máme řadu dlouho-
letých zaměstnanců a zároveň do 
naší firmy nastoupilo několik nových 
pracovníků. Ale samozřejmě záleží 
na typu pozice. Neustále doplňujeme 
tým o zemědělské odborníky a napří-
klad traktoristy nebo dojičky hledáme 
skoro pořád.

Jaké benefity zaměstnancům 
nabízíte?
Poskytujeme klasické benefity jako 
příspěvek na stravování, vánoční 
odměny nebo finanční odměny za 
nadstandardní práci. Dále dvakrát do 
roka pořádáme firemní akce, kde se 
v příjemné neformální atmosféře se-
tkávají majitelé s pracovníky z různých 
profesí a podniků. 

Jana Březná
• OD PROSINCE 2017 JE 

HR MANAŽERKOU RENOFAREM

• PŘEDTÍM PRACOVALA JAKO 

ASISTENTKA PŘEDSTAVENSTVA 

RENOFAREM

• V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH SE 

POHYBUJE PŘES 15 LET

Co znamená HR?
Zkratka HR je odvozená 
z anglického spojení „human 
resources“, v překladu „lidské 
zdroje“. Ve firmách se tak 
označuje personální oddělení, 
které má na starost péči 
o zaměstnance.
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Proč byste měli péči o půdu svěřit právě nám?

• Usilujeme o to, aby se obhospodařovaná půda každým rokem nacházela v lepším stavu.
• O půdu pečujeme z dlouhodobé perspektivy. Veškerou energii proto vkládáme do udržitelnosti 

provozů v zemědělských podnicích, které vlastníme.
• Pravidelným používáním organických hnojiv se snažíme o to, abychom po sobě zanechali zemi 

v lepším stavu, než v jakém jsme ji získali. 
• O půdu pečujeme s ohledem na budoucí generace.

Napište na e-mail pozemky@renofarmy.cz nebo zavolejte na číslo +420 773 330 400. 

Pupeny potřebují slunce

Větve zastřiháváme tak, aby pupe-
ny směřovaly ven od kmene. Hlavně 
se větve nesmí křížit. Řežeme nebo 
stříháme hned za větevním límečkem 
odshora šikmo dolů. Koruna musí být 
vzdušná, proto se ji snažíme roztaho-
vat co nejvíce do stran, aby se světlo 
dostalo ke každému pupenu. Na slunci 
ovoce lépe dozrává a má sladší chuť.
Pokud už se pro ořezání koruny stro-
mu jednou rozhodnete, dělejte to zod-
povědně. „Častěji než s přehnaným 
krácením větví se setkávám s tím, že 
se lidé bojí do stromu říznout. Jenom 
kolem něj chodí a sem tam ustřihnou 
malou větvičku. Jenže potom se strom 
rozroste do obřích rozměrů,“ varuje 
Jakub Jež. Poučení tedy zní: nebojte se 
do toho říznout! 
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Kdo chce sklízet velké a šťavnaté ovo-
ce, musí zabránit přílišnému rozvětve-
ní koruny stromu. Každá další větvička 
totiž okrádá plody o mízu potřebnou 
pro jejich růst. „Když má strom méně 
větví, tak může míza vyživovat plody 
místo dřeva. Ty jsou potom větší, 
silnější a odolnější vůči různým cho-
robám,“ potvrzuje Jakub Jež, majitel 
zahradnictví v Novém Jičíně. 

ZAHRADA NA PŮDĚ

Léto jako ideální 
doba k ořezání 
meruněk, broskví 
a švestek
Sklizní péče o stromy nekončí. Na 
řadu přichází prořezávání jejich 
korun, aby i napřesrok plodily 
kvalitní ovoce. Od zkušeného 
zahradníka jsme zjišťovali, jakým 
stromům v letních měsících 
věnovat pozornost a jak správný 
ořez vypadá.

Hojivé letní teploty
Zahradní nůžky, pilky a pily by si měl 
v létě připravit každý, kdo pěstuje me-
ruňky, broskve, švestky, ale i ořechy. 
„Meruňky nebo švestky prořezávejte 
až v létě po sklizni, protože vyšší letní 
teploty napomáhají při hojení ran,“ 
radí Jakub Jež. Oproti tomu jabloně 
a hrušně můžeme ořezávat na podzim 
i na jaře, jen si musíme pohlídat, aby 
v noci nebo zrána nemrzlo. Když totiž 
mráz zasáhne čerstvé rány po řezu, 
větev může vyschnout.

Zaostřeno na ořešák

Zvláštní pozornost vyžadují ořešáky 
vlašské. „Už od ledna se chystají na 
plození, a na jaře se proto nacházejí 
ve fázi rozpuku. Kdybychom je v tomto 
období ořezali, z ran by vytekla míza 
potřebná pro výživu plodů. Oře-
chy by sice i přesto vyrostly, ale jen 
malé a bylo by jich zbytečně hodně,“ 
vysvětluje zahradník z Nového Jičína. 
Ideální je podle něj udělat ořez v srp-
nu, jelikož míza ve stromech už tolik 
nepracuje a nehrozí, že bude vytékat.

Kdy prořezávat  
ovocné stromy?

Jabloň  →  konec března, říjen

Hrušeň  →  konec března, říjen

Třešeň  →  červen

Švestka  →  srpen

Meruňka  →  srpen

Broskvoň  →  srpen

Ořech  →  srpen

Co se u nás pěstuje?

Cukrová 
řepa

Kukuřice

Pšenice

Oves

Sója

Pícniny a siláž

Ječmen
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M ilan naskakuje do kabi-
ny obrovského zeleného 
traktoru zkušeným pohy-
bem, přestože strojem jezdí 

teprve druhý den. Na první pohled 
může kabina připomínat spíše kokpit 
malého letounu: spousta tlačítek, 
dva dotykové displeje, páčky a růz-
ná elektronická zařízení. I tak dnes 
vypadá pracovní prostředí trakto-
risty. „RenoFarmy od nás nedávno 
koupily čtyři klasické traktory Axion 
830 a k tomu si pronajaly i dva Xeriony 
5000. V druhém případě mluvíme 
o nejvýkonnějších kolových traktorech 
na světě,“ představuje stroje Michal 
Židek, obchodní zástupce společnosti 
1. Slezská strojní. Ta prodává mimo 
jiné zemědělské stroje značky Claas 
v Moravskoslezském a Olomouckém 
kraji a zajišťuje servis techniky.

Xeriony 5000 poskytují 
nebývalé pohodlí

Ještě minulý týden Milan řídil traktor, 
kde se plyn přidával ručně. „Teď už 
jen zmáčknu tlačítko a jedu,“ pochva-
luje si. Traktor s výkonem motoru až 
530 koní a automatickou převodovkou 
má kabinu vybavenou pneumaticky 

odpruženou a vyhřívanou sedačkou, 
klimatizací a bluetooth rádiem s MP3. 
„Prosklená kabina traktoru funguje 
jako skleník, jenže prach na poli trak-
toristům nedovolí otevřít si okno. Proto 
posledních pět let traktory bez klimati-
zace už ani nedodáváme,“ podotýká 
Michal Židek. Při navrhování strojů tak 
výrobce myslel na maximální pohodlí 
traktoristů, kteří v kabině tráví někdy 
i dvanáct hodin denně. Pod sedač-
kou spolujezdce se nachází dokonce 
i malá lednička na svačinu. Nechybí 
ani GPS navigace nebo elektricky 
nastavitelná zrcátka.
Síla Xerionu 5000 se ukrývá ne-
jen pod kapotou, ale také ve čty-
řech stejně velkých kolech, která 

rozprostírají váhu stroje na co největší 
plochy, a traktor tak vyvíjí menší tlak 
na půdu. „Xerion dokáže za jízdy 
vypustit vzduch z pneumatiky, a tím 
styčnou plochu ještě o trochu zvětšit,“ 
vysvětluje Michal Židek. I traktorista 
z RenoFarem si na praktické a snadné 
vyfukování kol rychle zvyknul. „Hned 
jak ráno přijedu na pole, nastavím 
v počítači tlak v pneumatikách. Pak už 
jen zmáčknu tlačítko a ony se během 
pěti minut samy vyfouknou. A než ve-
čer vyjedu na silnici, pneumatiky zase 
jedním stiskem tlačítka dofouknu,“ 
popisuje traktorista. Potom už sedá 
za volant a pokračuje v setí jarního 
ječmene. Obratně se přitom vyhýbá 
betonové překážce na poli.

REPORTÁŽ NA PŮDĚ

Poznejte práci 
traktoristů řídících 
nejmodernější 
traktory světa
Pole v Klimkovicích nedaleko 
Ostravy už od časného rána 
brázdí nejvýkonnější kolový 
traktor na světě Xerion 
5000 značky Claas. Řídí ho 
třicetiletý traktorista Milan 
Horník, který jako první dostal 
na starost ovládání moderního 
stroje. Zeleného obra si totiž 
RenoFarmy od společnosti 
1. Slezská strojní pronajaly 
teprve v březnu.
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Hudba budoucnosti 
v obdělávání polí
Navzdory všem technickým vymo-
ženostem, které stroje značky Claas 
nabízí, mluví Milan o automatických 
traktorech bez řidiče jako o hudbě bu-
doucnosti. Nakonec však připouští, že 
podobné stroje možná jednou budou 
jezdit po polích, o práci ale podle něj 
lidé nepřijdou. „Někdo totiž bude muset 
počítač zabudovaný v traktoru ovládat 
a kontrolovat,“ odhaduje Milan a jeho 
představu potvrzuje Michal Židek. 
„Kdyby totiž traktor nečekaně odbočil 
a ohrožoval bezpečnost na poli nebo 
na silnici, tak traktorista musí převzít 
řízení a zabránit nehodě,“ dodává. Už 
dnes pozorujeme, jak se mění náplň 
práce traktoristů, kteří pedály a řadicí 
páky vyměnili za ovládání počítačů. 
A kdo ví, za jak dlouho se s počítači 
přesunou i mimo kabinu traktoru. 
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Ingredience:
• 250 g tvarohu
• 1 vejce
• špetka soli
• očištěné jahody
• 200 g hrubé mouky
• máslo
• moučkový cukr
• tvaroh nebo 

zakysaná smetana

KUCHAŘKA NA PŮDĚ

Ovocné knedlíky
Recept z poctivého českého tvarohu a čerstvých jahod 
signalizuje, že se blíží léto. Nebo vás snad napadá jiné 
jídlo, které vystihuje letní prázdniny lépe než ovocné 
knedlíky? Připravte si tuto osvěžující pochoutku plnou 
ovoce a na chvíli zapomenete na všechny starosti světa.
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Postup: 
V míse promícháme tvaroh, vejce a špetku soli. Postupně přidáváme hrubou mouku, promíchá-
me a necháme chvilku odležet. Zatímco těsto odpočívá, ve větším hrnci přivedeme vodu k varu 
a umyjeme jahody. Odpočaté těsto vyklopíme na vál zasypaný moukou. Těsto nehněteme, pro-
tože tím akorát řídne. Vyválíme ho do tvaru válečku o průměru 5 cm. Ukrajujeme z něj kolečka, 
která v dlaních rozplácneme, a do středu vložíme osušenou jahodu. Opatrně ji obalíme těstem 
a vytvarujeme do kuličky. Knedlíky opatrně vložíme do vroucí vody a vaříme přibližně 5 minut. 
Na talíři je přelijeme rozpuštěným máslem, posypeme moučkovým cukrem a ozdobíme zaky-
sanou smetanou nebo tvarohem. Dle chuti můžeme přidat skořici nebo opraženou strouhanku. 
Recept funguje a chutná stejně dobře i s dalšími druhy ovoce.

Vyplňte křížovku a správnou tajenku nám zašlete do 31. července 2018.  
Každá 25. správná odpověď vyhraje jednu z našich skvělých cen!

• 50 kg pšenice,
• krmnou směs pro drobné 

zvířectvo,
• poukázku 200 Kč na 

vybrané zboží v zahradnictví 
Beskyd Agro a.s. Palkovice 
v Lysůvkách,

• dárkové balení Troubeckých 
těstovin.

Záleží na vás, kterou z cen si 
vyberete.

Správné odpovědi zasílejte na 
e-mail soutez@renofarmy.cz 
s předmětem „Soutěž jaro“ 
nebo SMS zprávou ve tvaru 
SOUTEZ *TEXT TAJENKY* 
na číslo +420 777 363 030. 
Cena SMS bude účtována 
dle vašeho tarifu. 

Podrobné informace o soutěži 
najdete na www.renofarmy.
cz/soutez. Výherce informujeme 
e-mailem nebo SMS zprávou.

Do minulého kola se zapojilo 
215 soutěžících, 204 z nich 
poslalo správnou odpověď.  
Ceny jsme tak předali 
8 výhercům – rozdali jsme 
5 balíků těstovin, 2 pytle pšenice 
a 1 poukázku do zahradnictví. 
Gratulujeme Heleně K., Antonii 
Š., Josefu S., Drahomíře F., 
Oldřichu L., Václavu K., Mileně 
B. a Stanislavě S.

Pečujeme o půdu s láskou a úctou,  
s cílem uchovat její hodnotu pro budoucí generace.

KŘÍŽOVKA NA PŮDĚ

Soutěž o ceny

CO MŮŽETE VYHRÁT?

• Poskytujeme bezplatné poradenství. 
• Doporučíme, zda půdu raději prodat, nebo pronajímat.

Kontaktujte nás kdykoli na e-mailové adrese pozemky@renofarmy.cz 
nebo telefonicky na čísle +420 773 330 400.

Nevíte, jak naložit se zemědělskou půdou, 
kterou vlastníte?
Obraťte se na společnost RenoFarmy!

PORADNA NA PŮDĚ

Jak správně skladovat 
jahody?
Malé červené plody jahodníku dozrávají 
už začátkem června a chutnají výtečně, 
ale nedají se skladovat dlouho. Při 
nákupu dejte pozor, jestli se v obchodě 
nepomačkaly a neteče z nich šťáva. 
Jahody ze zahrádky sbírejte hned po ránu 
a následně je zchlaďte na 4–6 °C, potom 
vydrží i několik dní. Nejlépe uděláte, když je 
při skladování rozložíte na plochu tak, aby 
se plody navzájem nedotýkaly. I tak je ale 
spotřebujte nebo zpracujte do pěti dnů.

Mléko z RenoFarem
Průměrná kráva chovaná 
v RenoFarmách nadojí za rok 
9 600 litrů mléka. Do mlékáren tak 
ročně z naší typické farmy putuje 
přes 4,5 milionu litrů mléka.

Autorem receptu je blogerka Jana Krátká, 
jejíž další recepty najdete na  

www.ceskazceska.cz.
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O půdu pečujeme 
s láskou a ohledem 
na životní prostředí. 
Pozemky odkupujeme za 
příznivé ceny a dále je 
nepřeprodáváme. Svěřte 
svou půdu do péče těm, 
kteří na ní skutečně 
hospodaří.

Hledáte smysluplné využití pro své 
pozemky a zároveň chcete zachovat 
jejich hodnotu pro budoucí generace? 
Svěřte je skupině RenoFarmy. 
Kontaktujte nás na e-mailové adrese 
pozemky@renofarmy.cz nebo 
telefonicky na čísle + 420 773 330 400.

V případě jakýchkoli dotazů vám navíc 
rádi poskytneme bezplatné poradenství. 
Více informací najdete na internetových 
stránkách www.renofarmy.cz.

Máte zájem stát se součástí skupiny 
RenoFarmy? Do našeho týmu hledáme 
nové zaměstnance různých profesí. 
Uplatnění u nás najdou zájemci o dělnické, 
administrativní i manažerské pozice. 
Zašlete strukturovaný životopis na 
info@renofarmy.cz a budeme vás 
informovat o dalším postupu.

PRODEJ A PRONÁJEM PŮDY

KARIÉRA

• AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o., Zemědělská 184/14, 747 94 Děhylov

• Beskyd Agro a.s. Palkovice, č. p. 919, 739 41 Palkovice

• PODZÁMČÍ zemědělská a.s., č. p. 4, 751 23 Dolní Újezd

• Troubecká hospodářská a.s., Roketská 786/21, 751 02 Troubky

• Záhoran, a.s., č. p. 50, 753 53 Všechovice

• ZD Bílovec agro a.s., Sokolovská 1086/11, 743 01 Bílovec

• ZD Javorník a.s., č. p. 71, 742 74 Tichá

• ZD Podhradní Lhota a.s., č. p. 36, 768 71 Podhradní Lhota

• ZD “SLEZAN” Klimkovice a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice

• ZD Starý Hrozenkov, a.s., č. p. 305, 687 74 Starý Hrozenkov

• ZOD Poruba a.s., Záhumenní 2034/103, Poruba, 708 00 Ostrava

Naše farmy
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