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Vydává skupina RenoFarmy pro majitele půdy, v jejichž regionu hospodaří.

Půda je dědictví a je důležité o ni
pečovat. Proto usilujeme o to, aby
půda, kterou obhospodařujeme,
byla rok od roku úrodnější.
V RenoFarmách k tomu
používáme hned několik nástrojů:
• Používáme vyvážený osevní plán, prostřednictvím kterého střídáme výsev plodin i meziplodin
na jednotlivých polích. Do osevního postupu
zařazujeme plodiny, které vážou dusík, jako např.
sója nebo hrách.
• Chceme, aby půda, o níž dnes pečujeme, byla
v kondici i za mnoho let, aby nesla úrodu nejen
naší generaci.
• Posilujeme půdní strukturu přírodním vápencem.
• Investujeme do výzkumu a kvalitu naší půdy
bedlivě sledujeme nejen prostřednictvím
zkušených agronomů, ale i speciálními sondami
a družicemi.
• Intenzivně se zaměřujeme na hospodaření s vodou a půdu opečováváme tak, aby byla schopna
vodu dlouhodobě udržet, a to i v dobách nepříznivých klimatických podmínek.
• K dobré kondici půdy přispívá i její pravidelné
ošetřování organickými hnojivy, které získáváme
od vlastního hovězího dobytka.

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

EDITORIAL NA PŮDĚ

Vážení čtenáři,
příroda se po pozvolně přicházejícím jaru
zcela probudila a chystá se pomalu vydávat své první plody. A tak vám v tomto
vydání časopisu Na Půdě přinášíme nejen
návody, jak svou úrodu na zahradách
v tomto období chránit před škůdci, plevelem nebo plísní, ale podělíme se s vámi
také o skvělý recept na tvarohovo-třešňové mámení. Samozřejmě ani tentokrát
nechybí soutěž o zajímavé ceny.
Dozvíte se rovněž, jak pečujeme o půdu
a rostliny, jak sledujeme pomocí moderních metod jejich kondici, a že u mnohých
rostlin upřednostňujeme zlepšení půdní
struktury před ekonomikou. Uvědomujeme si totiž, že zdravá půda není ta, která
poskytuje nejvyšší výnos, ale ta, která
obsahuje dostatek živých organismů, které ji chrání před extrémními vlivy počasí
a zároveň ji léčí a pomáhají. V dalším článku se dočtete také o tom, že v RenoFarmě
Slezan vyrostla zcela nová robotická stáj
pro 280 dojnic a nové ustájení zde mají
i telata.
Vážení čtenáři, příroda nám poskytuje
neskutečné bohatství a chceme-li toto
bohatství zachovat pro naše vnoučata
a pravnoučata, měli bychom žít co nejvíce
v souladu s jejími principy. Využijte krásných letních dnů k procházkám a nechte
stromy a rostliny, aby vám předaly svou
sílu a energii.

Mgr. Petr Vlasák

PERLIČKY NA PŮDĚ

V Rotterdamu otevřeli první
plovoucí farmu na mléko
Umíte si představit farmu doslova
uprostřed největšího námořního přístavu
v Evropě, kde každým rokem proplují desítky tisíc lodí? My ne, ale realitní společnost Beladon přišla s projektem plovoucí
farmy, kterou zakotvila v rotterdamském
přístavu. Snaží se tak prostřednictvím
tohoto netypického plavidla dostat
produkci čerstvých potravin co nejblíže
k obyvatelům.

Farma je pevně přikotvena k mořskému
dnu, má tři patra a obývá ji 35 krav, které
zde ve velké míře obsluhují roboti z kategorií: dojiči, krmiči a úklid trusu. Zvířata
se nacházejí ve druhém patře, jež připomíná pastvinu. Jen o patro výše se ve sklenících pěstuje tráva, jetel a další potrava
pro tyto krávy, které konzumují i zbytky
z místních pivovarů či restaurací. Ve spodním patře farmy je pak potřebné vybavení
pro výrobu a zabalení mléka a jogurtu,
kterými jsou zásobování obyvatelé části
Rotterdamu.
Je fakt, že se zřejmě ušetří za dovoz
produktů, které by se jinak do města
vozily ze vzdálenějších farem, a že čerstvé
produkty z této farmy se k lidem dostanou
relativně rychle, je však chov krav takřka
uprostřed velkoměsta opravdu správnou
volbou? Mají zvířata dostatek kvalitního
vypěstovaného krmiva? Neměla by tato
zvířata mít svůj klid a žít v horách na pastvinách nebo ve velkých moderních stájích
co nejblíže k přírodě?

VÍTE, ŽE...

• Na světě existuje asi 450 plemen
tura domácího (tedy skotu),
která je možno dělit podle různých
kritérií. Nejčastěji je využíváno
dělení plemen podle typu produkce
na mléčná, masná a kombinovaná
(poskytují maso, mléko, případně
i pracovní využití).
• V České republice jsou nejběžnějšími mléčnými plemeny český
strakatý skot (nazývaný také česká
straka, červená straka anebo čestr)
a holštýnský skot (neboli černostrakatý), původem ze Severního
Německa.
• Volně žijícím předkem domácího
skotu byl pratur (Bos primigenius), jehož původní areál výskytu
sahal od západní Evropy po Blízký
východ a Zakavkazsko, samostatný
poddruh Bos taurus nomadicus žil
v Indii. Pratur měl výšku v kohoutku až 2 m a vážil 800–1000 kg.
Chovem v zajetí se původní pratur
zmenšil, krávy starých Keltů a Germánů měřily v kohoutku sotva
100 cm a vážily asi 200 kg.
• Březost krávy trvá průměrně
285 dnů někdy i déle. Pohlavní dospělost nastává ve věku 8–12 měsíců, tělesná dospělost ve 4–5 letech.
• Tur domácí je přežvýkavec, jeho složený žaludek se skládá z bachoru,
čepce, knihy a slezu. Zatímco tele
po narození má bachor o polovinu
menší než slez, u dospělé krávy je
objem bachoru téměř desetkrát
větší než objem slezu a činí až
100 litrů. Organismy v bachoru velmi citlivě reagují na změnu krmiva
a trvá 3–4 týdny, než se organismy
přizpůsobí změně potravy.

generální ředitel skupiny RenoFarmy

3

REPORTÁŽ NA PŮDĚ

V nové robotické stáji
v Olbramicích u Ostravy nacházejí
domov první krávy

Společnost RenoFarma Slezan obhospodařuje
zhruba 1500 hektarů půdy na rozhraní okresů
Nový Jičín a Opava a chová mléčný skot na farmách
v Klimkovicích a Olbramicích nedaleko Ostravy.
A právě v olbramické mléčné farmě, která zde stojí již
takřka půl století, spustila tato společnost na podzim
roku 2019 projekt modernizace. V průběhu dvou let
tak v tomto areálu vyrostla zcela nová robotická stáj
pro 280 dojnic, mléčnice i skladovací jímka.
Komfort a klid pro zvířata

Stáj, jejímiž hlavními a výraznými prvky
jsou dřevo a prosklení, má doslova
velkorysou ustájovací plochu. Zatímco
v současné stáji, která stojí hned vedle,
bývalo ještě donedávna na ploše 4250 m2
432 dojnic, v nové stáji jich bude na stejné
ploše jen 280. „Robotizace nové stáje přinesla nejen ulehčení práce zaměstnancům,
ale především maximální klid a komfort
zvířatům, která zde nejsou takřka ničím
a nikým rušena,“ vysvětluje Jan Vavrečka,
hlavní zootechnik skupiny RenoFarmy.
„Prostor uvnitř je rozdělen na čtyři stejné
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sekce, každá pro 70 krav. V lehárně jsou
speciální lehací matrace, které patří k nejlepším na trhu. Na nich krávy odpočívají.
Jakmile dojnice vstane a vydá se ke krmišti,
kam chodí zhruba každé dvě hodiny, musí
projít takzvanou chytrou brankou. Ta je
nenahraditelným pomocníkem. Nejenže
ulehčuje práci pečovatelkám, ale především
přináší klid do celé stáje. Branka totiž dokáže
prostřednictvím čipu, který má každá kráva
na obojku, rozhodnout, zda ji pustí přímo
ke krmišti nebo nastal čas na její dojení, tím
pádem ji přesměruje k robotu na dojení,“
popisuje novinky této stáje Jan Vavrečka

„Společnost RenoFarmy má v plánu v nadcházejících letech postavit
robotické stáje nejen v Olbramicích, ale
i na farmách v Troubkách, Všechovicích,
a Palkovicích. Jde však o velké investice.
Proto je celý tento projekt modernizace
rozdělen do několika etap,“ doplňuje informace Daniel Horák s tím, že investice
do živočišných farem jsou více než nutné.
„Modernizace stájí jsou nákladné a návratnost je velmi dlouhá. I když v Česku
již pár robotických stájí existuje, žádná
nebyla v době přípravy tak kapacitně
a vybavením srovnatelná s tou naší. Potřebné statistické údaje a inspiraci, které
nám pomáhaly při rozhodování, jsme
čerpali u našich sousedů v Německu,“
uzavírá Daniel Horák.

s tím, že díky chytré brance a robotu není
nutné krávy kvůli dojení jakkoli rušit, jak je
tomu ve starých stájí, kde se všechny krávy dojí v určité časy a je nutné je do boxů
nahánět. Krávy se zde dojí průběžně
po celých 24 hodin podle potřeby. „Abychom dojení kravám zpříjemnili, dostanou
v robotu granulované krmivo, což je pro ně
něco jako zákusek. Chodí sem tím pádem
rády, jdou prostě mlsat. A zatímco kráva
mlsá, robot omyje a namasíruje její vemeno
a postupně pomocí „robotické ruky“ šetrně
nasadí strukové násadce na každý struk
a začne vlastní dojení. Precizní a konstantní

práce robota, který nahradil náročnou práci
dojiček, minimalizuje riziko možného přenosu různých bakterií nebo nečistot, a tím
i vznik případných zdravotních komplikací
u krav. Díky přechodu na robotické dojení
se navíc zvýšila i kvalita mléka. Obsluha jen
sleduje na displeji veškeré údaje o daném
zvířeti, včetně intervalů dojení a množství
nadojeného mléka. Po dojení kráva odchází
z robotu přes tzv. „koupací vanu“, kde si
omyje nohy – paznehty, zpět do krmiště.
Cílem je, aby si po dojení, kdy má ještě vlhké
struky, nešla hned lehnout a struky tak měly
čas oschnout a uzavřít se.“

Venkovní výběh pro
všechny krávy a speciální
akustika
Dojící robot od švédského dodavatele
DeLaval je v každé ze čtyř sekcí, stejně
jako veterinární místnost, separační kotec,
napáječky, drbací kartáče, ventilátory nebo
rozprašovače vodní mlhy nad krmištěm.
„Chytrou branku umíme nastavit i tak, aby
nám v klidu bez zásahu pečovatele třeba přes
noc postupně vybrala do separačního kotce
krávy, které jsou buď nemocné, čeká je inseminace nebo potřebují ošetřit paznehty. Některá
ošetření pak provádíme přímo v separačním
kotci, kde můžeme nemocné krávy nějakou
dobu i ponechat, nebo v paznehtárně, kde
se kravám strouhají paznehty. Ta je navíc
odhlučněna speciálním akustickým pěnovým
molitanem, podobný těm, jako mají nahrávací studia, aby hluk zevnitř nerušil ostatní
krávy,“ popisuje speciální místnost sousedící
s dojícím robotem, separačním kotcem
a výběhem ven Jan Vavrečka. „Výběh ven je
také novinkou, kterou běžně stáje nemají. My
tady máme hned čtyři takové výběhy.“

dém zvířeti, o pořadí laktace, dojení, nádojích, krmivu nebo nemocích je uloženo
v počítačích ve velíně.

Čipy, fotobuňky a roboti

Ošetřovatelky přicházejí do styku s krávami
hlavně při ručním čištění lehacích boxů
a krmiště. Dvakrát denně zde traktor naváží
krmivo. Následné přihrnování krmiva už
opět zajišťuje robot, jenž sám vyjíždí zhruba co dvě až tři hodiny. Stejně tak pracují
samostatně v pravidelných intervalech
i shrnovací lopaty výkalů. Na fotobuňku
jsou i rozprašovače nad krmištěm, které
se spustí jen v parných dnech ve chvíli,
kdy se kráva přijde nažrat. „Jemná vodní
mlha společně s ventilátory zvířata v horkých
dnech příjemně ochladí,“ navazuje Daniel
Horák, investiční a projektový ředitel RenoFarem. Poté dodává, že optimální teplota
pro tato zvířata je okolo 5 stupňů Celsia,
což je samozřejmě v létě nereálné. Stáj,
která sice nemá klimatizaci, je tomu ale
přizpůsobena a je navržena tak, aby v zimě
co nejvíce uchovávala teplo a v létě, aby
zde byl příjemný chládek. „Toho dosáhneme
tak, že v teplých dnech můžeme po celé délce
i šířce stáje vytáhnout žaluzie i vrata nahoru.
Vznikne tak otevřený prostor, který kryje jen
střecha, která má navíc po celé délce otevíratelnou štěrbinu. Jejím otevřením vznikne
takzvaný komínový efekt.“

Šetříme energií
a hospodaříme s vodou
Součástí stavby v hodnotě přibližně
125 milionů korun je i nová mléčnice se dvěma chladicími tanky, každý
na 24 tisíc litrů mléka, která bude časem
sloužit i druhé stáji. „Zbytkové teplo
z mléka využíváme k ohřívání vody na mytí
rukou a proplachy a nahříváme jím také
napájecí systém. Tím šetříme energii.
Máme zde rovněž vlastní vrt na pitnou
vodu a dále dvě podzemní jímky na dešťovou vodu, každou o objemu 40 m3. Tuto
vodu následně využíváme na oplachy
podlah ve stáji, umývání lehacích boxů,
a v budoucnu i na zavlažování zeleně
v okolí stáje,“ pokračuje Daniel Horák.
V rámci stavby zde byla vybudována
i nová skladovací jímka na kravskou kejdu o obejmu 10 600 m3, která zvýší skladovací kapacity farmy o více než 80 %.
Díky tomu se sníží četnost vývozů kejdy
na pole, což souběžně sníží případné
nepříjemné zápachy při přejezdech obcí
a při následné aplikaci do půdy.
Skupina RenoFarmy plánuje v následujících letech rekonstrukci také druhé stáje,
která je hned vedle, přibude nová porodna, a také nové silážní žlaby.

Jeden pracovník na 280 krav

V robotické stáji našly svůj domov především krávy „prvotelky“, kterých je zde
zatím zhruba 220 a postupně se doplňují.
Důvodem je fakt, že kráva, která porodila
poprvé, si na tento systém zvykne takřka
okamžitě. „Péči o 220 krav, později 280 krav,
zvládne díky propracovanému řídicímu systému a robotům jen jedna pracovnice, která
pracuje od 5 do 17 hodin nebo od 16 hodin
do půlnoci, a jedna zootechnička,“ dodává
Jan Vavrečka s tím, že vše potřebné o kaž-
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ROZHOVOR NA PŮDĚ

Nové ustájení telat v Olbramické farmě
Přes sedmdesát nových budek pro telata nakoupilo loni vedení farmy
v Olbramicích. Každá z nich je určená jen pro jedno tele, je vystlána slámou a má
také své oplocení. O tom, jak náročná je péče o nově narozená telata, jsme si
přímo na místě povídali se zootechničkou Petrou Trčkovou
Kolik zde máte nyní telat a jaká je
kapacita těchto teletníků?
Kapacitu máme pro odchov 140 telat,
aktuálně je zde umístěno asi 100 telat, a to
jak jaloviček, tak býčků. Část z nich stojí
již na nové betonové ploše, která je mírně
vyspádovaná, aby telata v budkách byla
stále v suchu. Původní dřevěné budky
máme v plánu všechny postupně vyměnit.

Proč je o telata pečováno
individuálně?
Potřebují stejně intenzivní péči jako každé
novorozeně. V budkách mají teplo, pohodlí,
a my můžeme lépe sledovat nejen jejich
vývoj, ale i to, zda dobře pijí, či náhodou
nemají zažívací potíže a podobně. Telata
umísťujeme v řadě podle narození od nejstaršího po nejmladší a taky podle pohlaví,
zvlášť býčky a zvlášť jalovičky. Pracovnice,
která se o telata stará, má přehled o podávaném krmivu, zda telata vypila, co měla,
nakolik jsou jedinci schopni přijmout startovací směs granulí (startéru) a zda prospívají.
Každou budku denně přistýláme slámou.

Jak často a čím telata krmíte?
Čerstvě narozené tele musí nejpozději
do dvou hodin po narození vypít minimálně 2 litry mleziva, aby z něj získalo
imunitu, kterou z počátku nemá. Mlezivo
je mu poté podáváno dalších 5 dnů. Pak

Porodnu, která sousedí
s teletníky, hlídá jedna
pracovnice i v noci. Dbá
na to, aby nově narozené
tele dostalo do dvou hodin
mlezivo od mámy.

přecházejí telata na sušené mléko, které
pijí zhruba 2,5 měsíce. Jalovičky navíc
dostávají startér, který si jako skupina
vyrábíme na naší farmě v Troubkách.
Během jedné směny ošetřovatelky naplní
speciální milk taxi, kterým rozvážejí sušené mléko, dvakrát až třikrát, aby nakrmily
všechna telata. Milk taxi o objemu 150 l
byl nově zakoupen
na podzim minulého roku. Je určen
k míchání a přihřívání
mléka na požadovanou teplotu 42 až
45 °C. Jeho velkou
výhodou je přesné
dávkování mléka
a snadná manipulace
na vlastním pojezdu.
Každé tele tak dostane
3 litry mléka 2x denně.
Jalovičkám se doplJakmile pečovatelka naplní milk taxi a vyjede ven,
ňuje startér každý den
v tu ránu ji telata hlasitě vítají.
dle potřeby.

6

Taky vás zajímá, jak asi vypadá
matrace pro krávy?

Jak dlouho zůstávají telata na zdejší
farmě?
Telatům na farmě v Olbramicích přestáváme podávat mléčnou stravu ve 2,5 měsících a přemisťujeme je do nedalekých
Klimkovic, kde přecházejí na rostlinnou
výživu. Klimkovická stáj pro odchov telat
a jalovic do 11 měsíců věku prošla loni
rekonstrukcí. Byly zde přistaveny boční
výběhy s rolovacími plachtami, které
můžeme v nepříznivém počasí vytáhnout
nahoru. Vyměněny byly i klasické napáječky za vyhřívané. Rekonstrukcí se nejen
zvýšila kapacita stáje, ale nyní můžeme
tyto prostory, v nichž telata a jalovice pouze rostou, více otevřít a jsou vzdušnější.
V 11 měsících jalovice přemisťujeme
do vedlejší stáje, kde dostanou na obojek krční respondér. Díky němu snadněji
zjistíme, kdy má jalovice říji a můžeme postupně začít s jejich oplodněním. Jalovice,
které jsou březí více než tři měsíce, putují
do další stáje s novou hektarovou ohradou, která jim poskytuje dostatek pohybu.
Ten je pro vysoko březí jalovice zásadní.
Krávy, které se hýbou, jsou daleko zdravější a mívají vesměs jednodušší porody.
Zhruba měsíc před porodem je převážíme
zpátky do Olbramic na porodnu.

ZAHRADA NA PŮDĚ

Jaro se chýlí ke konci, léto je před námi
Sluníčko zahřívá půdu a ve vzduchu je cítit příchod léta. Zahrada kvete, voní
a dává nám první úrodu. Zároveň však nastává doba, kdy se začíná dařit také
škůdcům, plevelu a plísním. Proto vám přinášíme pár jednoduchých tipů a triků,
jak se s těmito nežádoucími vlivy vypořádat.
Plevel

Boj s plevelem je nikdy nekončící a za příznivého červnového počasí se mu musíme
věnovat o to více.
• Pokud si kupujete nové rostliny k sadbě,
zkontrolujte, zda si plevel nepřinášíte
v květináčích.
• Je důležité nenechat rostliny plevelu
vytvořit semena a ty, které to již stihly,
nedávat do kompostu.
• Také vytrvalé druhy plevelů jako svlačce,
pcháče, pýry a bršlice nám dají zabrat.
Stačí kousek oddenku a již rostou dál.
Pokud to situace dovolí, můžeme na ně
použít totální herbicidy. Nesmíme však
potřísnit květiny v okolí.
• Pokud nechcete používat postřik, zkuste
polít plevel vroucí vodou. Tímto způsobem zahubíte jakýkoli druh rostlin.
Případně použijte páru z napařovačky.
Toto zařízení je určeno na hubení plevele nechemickou cestou a zakoupíte ho
v zahradnictvích.
• Velmi příznivě působí na rostliny nastýlka neboli mulč. Šetří jak drahocennou
vláhu, tak brání prorůstání plevelů.

Škůdci

A nejen plevel je pro zahrádkáře nežádoucím společníkem. Jakmile se půda
prohřeje a vysvitnou první paprsky slunce,
objeví se na našich zahradách také různé
druhy škůdců.
Některé rostliny mají však schopnost škůdce odpuzovat. Můžeme je začlenit mezi
zeleninu, nebo obehnat záhonky hustou
hradbou těchto rostlin. Vstup škůdcům
samozřejmě zcela nezabrání, ale rozhodně
jejich stavy zredukuje.

• Kopr odpuzuje běláska zelného.
• Křenu se obloukem vyhýbá mandelinka
bramborová.
• Lichořeřišnice větší působí proti napadení mšicemi.
• Máta od návštěvy zeleninových záhonů
odrazuje dřepčíky a běláska.
• Levandule nevoní především býložravým plošticím.
• Šalvěj lékařská a tymián obecný odpuzuje běláska i slimáky.
• Reveň je výborná proti mšicím, molíkům ale i slimákům. Neředěný odvar
z reveňových listů pomáhá v boji proti
mšicím a molíkům: 500 g listů na 5 litrů vody. Listy jsou výbornými lapači
nepříjemných slimáků: večer je položíte
na zem a ráno jen posbíráte a zlikvidujete slimáky.
Pokud nechcete používat přípravky
na syntetické bázi, zkuste přípravky biologické ochrany. Jedná se o specifické prostředky obsahující organismy, které se živí
hmyzími škůdci. Jakmile dojde k vyhubení
nezvaného hosta, samotné prospěšné
organismy uhynou, proto se nebojte jejich
přemnožení. Tímto způsobem se používá
například přípravek s obsahem dravých
hlístic, který se rozmíchá v zálivkové vodě,
kterou pak zaléváme rostliny poškozené
lalokonoscem rýhovaným.

Plísně

Padlí je nejčastějším onemocněním v našich zahradách a dá se snadno na první
pohled rozpoznat. Plísňové onemocnění
způsobené odrůdami hub, které patří
do řádu Erysiphales, vytváří bílý nebo šedý
práškový povlak na listech, stoncích i na samotných plodech. Daří se jim v teplém

a vlhkém prostředí, přezimují v půdě. Kromě chemických přípravků určených na boj
proti padlí a některým dalším plísňovým
onemocněním rostlin můžete vyzkoušet
i přírodní přípravky.
Hydrogenuhličitan draselný je bezpečný a účinný fungicid, který při kontaktu
usmrcuje spory. Stejně jako soda bikarbona funguje i preventivně. Vytváří zásadité
prostředí, které je nevhodné pro růst hub.
Kyselina octová z jablečného octu je rovněž velmi účinná. Dávejte pozor, aby směs
nebyla příliš silná, protože kyselost octu
může spálit listy rostlin. Smíchejte 4 lžíce
jablečného octa (5% roztok) s 3,8 litru
vody. Použijte opakovaně každé tři dny.
Několik studií prokázalo, že mléko nebo
syrovátka jsou při usmrcování padlí
ještě účinnější než chemické fungicidy.
Smíchejte 60 dílů vody se 40 díly mléka
nebo syrovátky a jednou týdně roztokem
postříkejte zasažené rostliny. Chcete-li
dosáhnout silného účinku, použijte neředěné mléko.
Pokud chcete poradit od skutečných
odborníků s mnohaletou praxí, zkuste
se obrátit na pracovníky zahradnictví
v Lysůvkách, které spadá pod RenoFarmu
Beskyd.
Zahradnictví nabízí mimo odbornou
pomoc také řezané, hrnkové a balkonové
květiny, živou, suchou a smuteční vazbu,
semena, travní směsi, hnojiva, postřiky,
ovocné stromky, okrasné keře a jehličnany, substráty, truhlíky, květináče a drobné
zahradnické potřeby.
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Organická hmota v půdě je obrovský
nárazník, který ji chrání před extrémními
vlivy počasí a zároveň ji léčí a pomáhá...

Vývoj v zobrazovacích metodách vnímáme především v medicíně. Ještě před
několika desetiletími jsme znali pouze rentgen, dnešní život bez počítačové
tomografie, magnetické rezonance, či mamografu si sotva dokážeme představit.
A stejně tak jako lékaři používají moderní nástroje, starají se i v RenoFarmách
o půdu pomocí nových technologií.
K zobrazení biomasy plodin, rostoucí
na polích, zde například již několik let
používají družice a v poslední době
i drony. Pole, na první pohled lidským
okem rovnoměrně pokryté rostlinami, jeví
při zobrazení optickým senzorem družice
známky variability, která je způsobena
rozložením různých půdních podmínek či
odlišným zdravotním stavem rostlin.
Zaměstnanci skupiny RenoFarmy mapují
přesné složení půdy, výživný stav i stres
rostlin, pokryvnost půdy listovou plochou
i výnosový potenciál plodin. O tom,
k čemu tato podrobná data farmám slouží,
jsme si povídali s Danielem Kucharczykem, specialistou technologií precizního
zemědělství a Zbyňkem Gazdíkem, manažerem pro rostlinou výrobu.
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Ke sledování porostů
pomáhají i družice
„Již několik let budujeme propracovaný
datový systém, prostřednictvím něhož
máme komplexní přehled o tom, v jakém
stavu je nejen naše půda a co se v ní v určitém období děje, ale víme hodně i o zdraví
našich rostlin,“ říká Daniel Kucharczyk a pokračuje: „Pravidelnými odběry vzorků půdy
a následnou analýzou zjišťujeme, jak je
půda zásobena živinami. Zda má dostatek
fosforu, draslíku, hořčíku a dalších prvků,
a zda jsou jejich vzájemné poměry správné.
Odběry půdy napoví i to, o jaký typ a druh
půdy jde a jaký má vodní režim. Mozaiku agronomických informací doplňují pravidelné
rozbory rostlin, z jejichž výsledků zjišťujeme,
kam směřovat výživu porostu. Od roku 2019

nově využíváme také satelitní snímky, a to
hned ze dvou družic Sentinel 2 a Landsat,
které pravidelně posílají fotografie našich
porostů. Sledujeme tak 8 tisíc hektarů naší
orné půdy. Ze snímků citlivých na chlorofyl
dokážeme přečíst relativně přesné informace o variabilitě porostu, tedy o tom, jak hustý
je porost v různých místech pole. Do mapy
vytvořené z družicových snímků pak doplníme spolu s agronomem hodnoty živin,
které chceme rostlinám poskytnout. Mapa
převedená do číselného kódu je pak pomocí
sítě, kterou využívají mobilní operátoři odeslána přímo do kabiny stroje. Hnojivo je pak
na pole dávkováno automaticky, na plochy
s vysokou hustotou rostlin více, nejméně pak
na porosty nejslabší. Rostliny tak dostávají
pouze to, co skutečně k růstu potřebují
a pole zbytečně nepřehnojujeme“

Sedmiletá historie dat

Jediným limitem metody satelitních
snímků je počasí. Při zvýšené oblačnosti
snímky nejsou k dispozici. V takovém případě přichází na řadu další metoda. „Jde
o využití digitálních map výnosové jistoty,
které vznikly složením mnoha desítek satelitních snímků, pořízených v uplynulých 7 letech. Mapy přesně ukazují místa, která jsou
z dlouhodobého hlediska výnosná a která
méně. Pro každou zónu pole s různou mírou
výnosové jistoty agronom zvolí dávku hnojiva a následný proces je již stejný jako při
využití aktuálních snímků z družice. Mapy
výnosové jistoty jsou zpřesňovány prostřednictvím digitálních záznamů z výnosoměrů,
což je zařízení moderního kombajnu, které
zaznamenává výnos během sklizně,“ pokračuje pan Kucharczyk.

Chemická intervence jen
tam, kde je to potřeba
Veškeré informace o rostlinách na poli,
které zaměstnanci RenoFarem sbírají,
slouží především k přesné specifikaci toho,
kdy, kde a v jakém množství je třeba provádět hnojení, anebo jaký postřik je nutné
cíleně použít. „Data umíme přenést do řídících terminálů traktorů, které dodávají
hnojivo jen tam, kde je to skutečně potřeba.
Všechny naše zásahy vedou primárně k dosažení výnosu co nejšetrnější cestou, ať již
z pohledu životního prostředí, nebo financí,“
dodává Daniel Kucharczyk.

Meteostanice signalizují
houbové choroby a škůdce
Podniky skupiny RenoFarmy jsou vybaveny nejmodernějšími meteostanicemi,
které prostřednictvím biomatematických
algoritmů sestavených z denních meteorologických dat dokážou signalizovat
houbové choroby i škůdce. Sedm meteostanic má za sebou pilotní rok a na všech
farmách došlo k podstatnému snížení
objemu preventivních postřiků proti chorobám a škůdcům.

Kyselá půda je mrtvá

„Zdravá půda není ta, která poskytuje
nejvyšší výnos, ale ta, jejíž gram obsahuje

Po vzoru variabilního cíleného hnojení
se chystají RenoFarmy letos poprvé
vyzkoušet prostřednictvím nového
secího stroje s GPS také variabilní setí.
Satelitní snímky napoví, kde přesně
máme hnojit. Jaké použít hnojivo, to
nám prozradí rozbor rostliny.
V poslední době začali zdejší pracovníci využívat ke sledování polí také
drony.

alespoň kilometr DNA, což velmi zjednodušeně znamená, že obsahuje dostatek živých
organismů,“ navazuje v povídání o zdraví
rostlin a půdy Zbyněk Gazdík, manažer
pro rostlinou výrobu a pokračuje: „Vysoký
výnos si zemědělec může po krátkou dobu
zajistit zvýšeným hnojením a ochrannými
postřiky, udržováním pole pod takzvanou
pesticidní clonou. Ale zabijí tím i vše živé. Není-li půda mikrobiálně živá, rostliny jsou odkázány pouze na minerální hnojiva, jejichž
výroba zanechává obří uhlíkovou stopu.
Navíc některá hnojiva půdu okyselují. Kyselá
půda je mrtvá půda. Vzpomeňme třeba
rašeliniště. Proto na našich farmách, i díky
výše zmíněným moderním technologiím,
děláme vše tak, abychom půdu nezatěžovali
a naopak uzdravovali.“

Nejvíce půdě pomáhají
samotné rostliny
Přejezdy těžkých strojů vytěsňují z půdy
vzduch. Tu postupně opouštějí žížaly
a další půdní organismy, ubývá larev hmyzu
a následně i bakterií. Skupina RenoFarmy
používá k hnojení plodin prostředky, které
půdě neubližují. „Objem kyselých hnojiv jsme
snížili o více než 60 procent, do polí vysíláme
pásové stroje nebo stroje s možností ovlivnit
tlak v pneumatikách,“ popisuje nové způsoby
péče o půdu Zbyněk Gazdík a dodává, že organická hmota v půdě je obrovský nárazník,
který ji chrání před extrémními vlivy počasí
a zároveň ji léčí a udržuje živou. „Nejvíce
půdě ale dokážou pomoct samotné rostliny.
Proto je velmi důležité nenechávat pole v žádném ročním období holá a využít každou možnost k rozšíření biologické diverzity. Rostliny

často utuženou půdu prorážejí svými kořeny
a poskytují jí vzduch, vodu i ochranu. Ideální
jsou pro tyto účely například slunečnice,
svazenka vratičolistá nebo ředkev olejná, které
jsou medonosné a není nutné je chemicky
ošetřovat. Půdní strukturu regeneruje i řepka
olejná. Jedná se však o plodinu s nutností používání pesticidů. Proto jsme se rozhodli postupně snížit produkci řepky. Naopak jako hlavní
plodiny nově pěstujeme rostliny, které vyžadují
minimální nebo žádnou chemickou intervenci
jako je svazenka, jetel nachový či sója.“

Zdravá půda versus
ekonomický přínos
Jetel nachový se běžně pěstuje jako
takzvaná meziplodina. Na polích skupiny
RenoFarmy však tuto nádherně zbarvenou
rostlinu najdete na obrovských plochách.
„Jetel nemá přirozené škůdce, takže není
nutné jej chemicky ošetřovat. Vyrábí dusík
a obnovuje přirozenou strukturu půdy.
Sklízíme semena, která obchodujeme
jako osivo. Jediným rizikem je, že v době
sklizně nemusí vyjít počasí a nesklidíte nic.
S případnou ztrátou se dokážeme vyrovnat,
protože přínos v podobě ozdravení půdy
je velký. Stejně tak i sója, která je bohatá
na bílkoviny, vyžaduje pouze odplevelení.
Má houževnatý kořen, který půdu doslova
provrtá,“ dodává Gazdík.
Skupina RenoFarmy u mnohých rostlin
upřednostňuje zlepšení půdní struktury
před ekonomikou. Takový způsob hospodaření se pak vrací v udržitelnou produkci
tržních plodin, zejména ječmene, nebo
pšenice ozimé.
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Tvarohovo-třešňové
mámení
Skvělou, lehkou
a hlavně osvěžující
kombinací vytvoří třešně
s tvarohem! Spojení
těchto dvou chutí
vám vykouzlí doslova
nebe v puse. Zkuste
náš recept, který vás
stoprocentně nezklame.
Ingredience

1,5 hrnku polohrubé mouky
1 hrnek
hladké mouky
3/4 hrnku cukru
1 hrnek
mléka
1/2 hrnku oleje
2 ks
vejce
1 ks
prášek do pečiva
2 lžíce
máku
3 lžíce
kakaa
500 g
zralých třešní
250 g
polotučného tvarohu
1 lžíce
moučkového cukru s vanilkou
další třešně, případně máta na ozdobu

Troubu si předehřejeme na 180 °C, rozevírací dortovou formu vymažeme máslem
a vysypeme hrubou moukou.
Ve velké míse promícháme prosátou
mouku, cukr a prášek do pečiva. V menší
misce prošleháme olej, mléko a vejce. Tekutou směs přilijeme k sypké a důkladně
rozmícháme. Těsto rozdělíme na poloviny,
do jedné vmícháme kakao a do druhé
mák.

Do formy nalijeme jednu část těsta a posypeme třešněmi. Lžící rovnoměrně navrstvíme druhou část těsta, přidáme další třešně
a pečeme asi 50 minut. upěčený dort necháme chvilku chladnout ve formě, pak ho
vyjmeme a necháme vychladnout úplně.
Tvaroh rozmícháme s moučkovým
cukrem a touto směsí celý dort potřeme.
Po vychladnutí můžeme přelít čokoládou
a dozdobit třešněmi a lístky máty.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Třešně jsou nejen chutné, ale také zdravé. Díky tomu, že 50 % sacharidů obsažených
v třešních tvoří fruktóza, mohou je v přiměřeném množství konzumovat i diabetici.
Jeden šálek třešní má pouhých 77 kalorií.
Jsou bohatým zdrojem minerálů i vitamínů. Tmavší druhy jsou bohatým zdrojem hořčíku, železa, jódu, fosforu, zinku, vápníku, draslíku a křemíku. Obsahují také vitamín A,
betakaroten, vitamín P, vitamín C, vitamín E a vitamín B. Třešně pomáhají čistit krev,
játra a ledviny. Díky vysokému obsahu jódu mají příznivý vliv na problémy se štítnou
žlázou a bolesti páteře. Díky vysokému podílu vápníku jsou také dobrým zdrojem pro
růst kostí a zubů. Pomáhají chránit tělo proti různým druhům zánětů, parodontóze
a artritidě. Jsou také vhodným dietním jídlem.
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Soutěž o ceny

Vyplňte křížovku a správnou tajenku nám zašlete do 30. 6. 2021.
Každá 25. správná odpověď vyhraje jednu z našich skvělých cen.
Pomůcka:
ANR, nitir,
Oparno, Popl,
Ráb

MPZ aut
Maroka

Chem.zn.
astatu

Kout

Český analytik
Muž.jméno
a fyzikální
Nabíjet kanón
(26.4.)
chemik

Popleta (expr.)

Pochod (zast.)

Zbabělec

Nízká dřevina

Obec sv.
od Klatov
(zámek)

Staroarménské
město

Počítati
(nářečně)

Váhat

Ochotně

Řešeto

Evropské
knížectví

Sibiřský
veletok

Část
Delegovaná

Vedle

Zvířecí ústa

Mající velký
nos
Ažurová
výšivka

Modř
St.značka
žiletek
Nezvalova
hrdinka

Krasová
prohlubeň

Etiop.hmot.
jednotka
Knižní
exemplář

2.DÍL
TAJENKY

Solmizační
slabika

Soustružník
(sloven.)

1.DÍL
TAJENKY
Maďarské
město

10x10m

Pohovka

Oznámiti

Pružná
větvička

Evropský stát

Část molekuly

Převaha
(sloven.)

Zn.
statampéru

Zámezí

Hudební dílo

Domácky Anna
Kód letiště
Antverpy
SPZ Rychnova
n/Kn.

Stromová
pletiva

Chem.zn.
platiny

Probělka

Vory

Roční obd.
(sloven.)
Žen.jméno
(25.3.)

Zříc.hradu záp.
od Litoměřic

Napolo
Dvě na třetí

Občané

Domácky
Oldřich

Slovensky "jíl"

Zn.yardu

3.DÍL
TAJENKY
Asistenti
(slang.)

Druh gibbona

Žen.jméno
(31.5.)

CO MŮŽETE VYHRÁT?
• 50 kg pšenice
• Poukázku 200 Kč na vybrané zboží v zahradnictví RenoFarmy
Beskyd Palkovice v Lysůvkách
• Krmnou směs pro drobné zvířectvo

Záleží na vás, kterou z cen si vyberete.

Správné odpovědi zasílejte na e-mail: soutez@renofarmy.cz
s předmětem „Soutěž jaro“ nebo SMS zprávu 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.
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Naším dlouhodobým cílem je efektivní
a k půdě šetrné hospodaření.

MÁTE ZÁJEM O PRONÁJEM
NEBO PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY?
Zemědělskou půdu vykupujeme z důvodu postupné
stabilizace půdního fondu pro naši rostlinnou a živočišnou
výrobu za účelem řádného hospodářského užívání.
V případě zájmu o výkup nebo pronájem vašich pozemků
vyplňte prosím online formulář, který naleznete na stránkách
https://renofarmy.cz/pozemky/, nebo napište e-mail
na pozemky@renofarmy.cz.
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