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Zmíněná obec je sídlem ZP Hvězdli-
ce a.s. a téma pěstování řepky bylo 
hlavním důvodem, proč jsme tento 
podnik navštívili. Hovořili jsme zde 
s jeho agronomem Františkem Ve-
selým.

Živočišná se nevyplatila
Jak jsme z webových stránek zjis-
tili, tato společnost nemá živočiš-
nou výrobu. Proto jsme se logicky 
na úvod zeptali na důvody této sku-
tečnosti. 

»V podniku jsem teprve čtyři 
roky, z doslechu vím, že tak bylo 
rozhodnuto na začátku tohoto 
desetiletí hlavně z ekonomických 
důvodů,« odpověděl agronom. 

»Nejprve byl zrušen chov 
prasat, v roce 2013 potom i chov 
skotu. Místní podmínky totiž 
příliš nenahrávají tomu, aby bylo 
možné zajistit dostatek zejména 
objemných krmiv,« dodal agronom.

Podnik sice hospodaří na jihu 
Moravy, ovšem okolní pozemky 
jsou značně svažité, takže není šan-
ce, aby vyhověl hlavně podmínkám 
DZES 5. Zejména proto nemůže 
pěstovat kukuřici, a to jak na siláž 
i zrno, ale také další širokořádkové 
plodiny, třeba slunečnici. Přednost 
proto postupně dostávaly obilniny 
a řepka. 

V současné době hvězdlický ze-
mědělský podnik obhospodařuje 
zhruba 1300 hektarů zemědělské 

půdy, z toho je asi 40 hektarů trva-
lých travních porostů.

»Na nich děláme hlavně seno, 
které od nás kupuje bývalý náš 
zootechnik, který převzal chov 
koní,« říká agronom.

Orientace na rostlinku
S ohledem na zmíněnou velkou sva-
žitost místních polí, podnik zavedl 
jednoduchý osevní postup. Na 350 
hektarech dělá ozimou pšenici, na 
550 hektarech sladovnický ječmen 
a na zbytku, tedy rovněž asi na 350 
hektarech, řepku. 

»Co se týká agrotechniky, také 
v tomto případě se musíme pod-
řídit podmínkám. Kromě svahů 
tady máme totiž hodně kamenité 
půdy. Co se týká zpracování půdy, 
proto neoráme, podrýváme, ale to 
můžeme dělat jen maximálně do 
hloubky 25 centimetrů, abychom 
nevytahovali kameny na povrch,« 
dodává František Veselý. 

Podle agronoma je podnik, co 
se týká mechanizace, na všechny 
práce velice dobře vybaven. Kro-
mě několika traktorů včetně pá-
sového CASE IH Quatrac o výkonu 
580 koní vlastní stroje na přípravu 
půdy značky BEDNAR FMT, jako na-
příklad podrývák Terraland nebo 
kompaktor Swifter. Má rovněž dva 
secí stroje, a to značky Väderstad 
a Lemken Solitair, dva postřikova-
če atd. 

Hospodaření bez živočišné výroby
Dominantou Chvalkovic, malé obce na Vyškovsku, je větrný mlýn z druhé poloviny 19. století, který je postavený z cihel a v posledních dvaceti 
letech prošel několika opravami. Teď, v květnu, jak vyplývá z fotografií na této dvoustraně, je obklopen poli s kvetoucí řepkou. 

»Snažíme se nic neošidit, plodiny 
musejí dostat vše, co potřebují,« vy-
světlil F. Veselý. 

»Samozřejmě, že ale musíme 
dodržovat různé předpisy, jako 
například nitrátovou směrnici apod. 
Jedinou prací, kterou si necháme 
dělat službami, je sklizeň. Spočítali 
jsme si, že se nám na plochy, které 
máme, a osevní postup, chybí hlav-
ně kukuřice na zrno či slunečni-
ce, nevyplatí koupit další kombajn. 
Máme starší typ, a to CLAAS MEGA, 
kterým ročně sklidíme asi 250 hek-
tarů, zbytek nám dělají dva podni-
katelé právě ve službách,« dodal F. 
Veselý. 

Organika není problém
Skutečnost, že chybí v podni-

ku živočišná výroba, vyvolala dal-
ší naši otázku, a to, jak podnik řeší 
dodávání organické hmoty do půdy. 
František Veselý vysvětlil, že zhru-
ba na 250 hektarech každoročně 
vysévají meziplodiny. 

»Je to jednak požadavek pro zís-
kání dotací za greening,« uvedl. 

»K tomu používáme směsku hoř-
čice a svazenky. Na druhou stra-
nu musím říci, že bychom to dělali  
i bez této podmínky. Dříve jsem dě-
lal v podniku, kde živočišná výro-
ba byla, proto chápu, že dodávání 
organické hmoty, zejména v době 

Agronom ZP Hvězdlice František Veselý.

Dominanta Chvalkovic, větrný mlýn, je obklopena poli s kvetoucí řepkou.
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sucha, je doslova nutností,« vysvět-
lil F. Veselý.

Problém sucha je totiž tématem  
i pro místní podmínky. »Až do 
roku 2015 byl u nás dlouhodobý 
průměr srážek asi 650 milimetrů 
za rok,« dodává F. Veselý. 

»Jenže v posledních dvou letech 
to není ani 450 milimetrů a zdá 
se, že i letos tento trend bude 
přetrvávat. Nejhorší je pak, že po 
deštích přijdou vysušující větry, 
které naše půdy doslova vysají,« 
říká F. Veselý.

Dalším opatřením je, že veškerá 
sláma, kterou podnik vyprodukuje, 
je zapravena zpět do půdy. Před tím 
je ovšem na ní dodáno tekuté hno-
jivo SAM, tedy kombinace síranu 
amonného a močoviny, a to v dáv-
ce 50 kilogramů dusíku na hektar. 
Veškeré práce přitom podnik zvlá-
dá v počtu jeden technik, dvě admi-
nistrativní pracovnice a šest trakto-
ristů, kteří ovšem musejí zvládnout 
i práce například v dílně a jinde.

Přednost hybridům  
od Agrofinalu

Asi 90 hektarů řepky zabírají 
v podniku hybridy od společnosti 
Agrofinal. V současné době je to ze 
sta procent odrůda ES Imperio. 

»Přesvědčili jsme se, že hybridy 
od této firmy, co se týká hlavně vý-
nosů, předčí konkurenci,« vysvětlo-
val František Veselý. 

»Proto jim dáváme poměrně 
velký prostor a není asi náhoda, že 
náš podnik firma Agrofinal ocenila 
za loňský rok jako jednoho z nejlep-
ších pěstitelů řepek, jejichž osivo 
nabízí,« dodal Veselý.

ES Imperio je středně raný hyb-
rid, který je vhodný právě do pod-
mínek s vysokou intenzitou pěsto-
vání. Hodí se přitom do všech půd, 
je plasticky, odolný přísuškům. Lze 
ho sít i v pozdních termínech. Rost-
liny jsou středně vysokého vzrůstu 
s velmi bohatým větvením. 

TOP 10. NEJprodávanější
HYBRID ŘEPKY OZIMÉ V ČR
Zdroj SPZO 2018

ES IMPERIO
PŘEDNOSTI
• špičkové výnosy ve všech oblastech
• výborný zdravotní stav, 

zvýšená odolnost k fomě
• velmi dobrá odolnost k poléhání
• vysoká HTS

8%+

OSIVA

PHOMA

rezistence

Je velmi dobře odolný vůči po-
léhání, vyznačuje se rychlým pod-
zimním vývojem a k jeho dalším 
přednostem patří rovněž výborné 
přezimování. To vše dává záruku 
špičkových výnosů prakticky ve 
všech oblastech pěstování. Má také 
velmi dobrý zdravotní stav, obsahu-
je například geny rezistence RLM 3 
a RLM 7 vůči fomě.

»Vzhledem k tomu, že řepku 
nesušíme, vždy čekáme se sklizní 
až do doby, kdy semena mají 
vlhkost maximálně osm procent. 
Nezřídka se stane, že ji proto sklízí-
me jako poslední,« dodává F. Veselý. 

Co se týká výnosů, ty se v pod-
niku v posledních letech vždy 
pohybovaly nad tři tuny. Konkrétně 
v roce 2016 to bylo 3,9 tuny, v roce 
2017 asi 3,3 tuny a loni 3,4 tuny 
z hektaru. 

»Hybridy od Agrofinalu přitom 
byly vždy nad tímto průměr. Na 
přístupu této firmy si ceníme i to, 
že osivo dodává namořené, loni to 
bylo Lumiposou. Jako jediná to však 

nezapočítala do ceny osiva, což 
v našem případě znamená poměrně 
vysoké úspory na nákladech,« uza-
vřel František Veselý. 

Text a foto Zdeněk MAKOVIČKA

Podnik je vybaven moderní zemědělskou technikou.

Pohled na novou posklizňovou linku. 


