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Vážení čtenáři,
již v minulém vydání jsem se v úvahách pozastavil nad velmi negativním
vnímáním našeho oboru ve velké části
naší společnosti, respektive v té části
populace, která je hodně vidět a slyšet. Vnímání zemědělství jako oboru
nepříliš rozvinutého, který si pomáhá
chemikáliemi a nemá vztah k půdě
a přírodě, je dnes často součástí diskuzí na sociálních sítích i v médiích. Čtenáři tohoto magazínu vědí, že opak je
pravdou. Produkty vyrábíme v přírodě
a půda je pro nás tím nejcennějším.
Naše povědomí ale ke změně atmosféry ve společnosti nestačí. Potřebujeme
do uvažování lidí opět vrátit „selský
rozum“.
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Důstojné postavení zemědělské produkce ve společnosti není jen otázkou
Česka. Evropou se line „zelená vlna“,
která s sebou unáší i tradičně dobré
postavení farmářů v západních zemích
Evropy. Evropská společnost je bohatá a zvykla si na neustálý dostatek cenově dostupných potravin. I v Česku
jsou výdaje za potraviny hluboko pod
20 % běžných výdajů domácností,
a to se ještě téměř pětina potravin vyhazuje.
Snažím se pochopit příčinu posunu názorů české veřejnosti. Velmi mi
v tom pomohl ve veřejnoprávním
médiu publikovaný rozhovor s toxikologem Doc. Ing. Miloslavem Pouzarem, Ph.D., tedy nezemědělcem, který
mluvil o skupinách lidí využívajících
strachu, konkrétněji strachu z neznámého. Pojem „chemofobie“ je strach
ze všeho chemického čemu lidé nerozumí. Běžný Evropan se bojí všech
syntetických látek a všechny přírodní
látky považuje za dobré. Lidé prostě
nevyhodí marmeládu s plísní na povrchu, ale mají panickou hrůzu ze stopových obsahů pesticidů ve spodních
vodách. Nechtějí obiloviny ošetřené
fungicidy, ale nemají ponětí o obsahu
toxinů s karcinogenními účinky produkovaných plísněmi na neošetřených
porostech. Původ látky nevypovídá
nic o toxicitě, říká doc. Pouzar. Zcela
iracionální jsou i výsledky anket zaměřených na zjištění z čeho má nastupující generace největší obavu. Na prvním
místě je toxicita pesticidů, na opačné
pólu je alkohol, a například také tetování, byť jde o vystavení vlastního těla
dlouhodobému působení chemikálie
zpravidla neznámého původu. Určitě
nechci podceňovat používání chemie v zemědělství, pravidla používání
a opatrnost je na místě. Jen upozorňuji na záměrnou a účinnou manipulaci
s veřejným míněním, založenou na
strachu.
Stejný princip je používán i „k tlaku
na řešení klimatické krize a snižování
emisí. Nejsem natolik naivní, abych si
myslel, že na současné oteplování klimatu nemá vliv člověk. Za 150 let jsme
spálili většinu fosilních paliv a s velkou
pravděpodobností jsme k oteplování

přispěli. Evropští politikové reagují
a přijímají rozhodnutí o omezení emisí. Co ale zásadně chybí je celosvětové
řešení. Do roku 2050 přibude na světě
další 2 mld. lidí, tedy cca 4x více než
žije dnes v Evropě. Uživíme je? A pokud budou chtít dosáhnout alespoň
na část dnešního evropského životního standardu, kolik spotřebují další
energie? A kolik vyprodukují emisí?
Stále rostoucí počet obyvatel planety
je pro zemědělství výzvou. Společenská atmosféra v Evropě jde ale přímo
proti možným řešením. Tradiční výroba potravin jí „nevoní“. Je ale potřeba
si uvědomit, že výroba dostatečného
množství potravin pro 10 mld. lidí je
nad možnosti výlučně organického
zemědělství. Evropané jsou sice nyní
dostatečně bohatí na koupi dražší
bioprodukce, ale nedostatečné množství produkce, které bude následovat
po omezení většiny prostředků pro
ochranu rostlin a hnojení, povede
k přesunu výroby mimo Evropu. Tam
žádná omezení zpravidla neplatí
a často se nerespektují ani základní pravidla pro ochranu životního
prostředí. Původního záměru tedy
Evropan nedosáhne. Jen se zopakuje
situace, kdy veškerá výroba, která Evropanům „nevoněla“ byla přesunuta
do Asie.
Úvodní slovo pro jarní magazín vznikalo ještě před vstupem pandemie do
naší republiky. Závěrečné věty vkládám již po úplném uzavření Litovle
a okolí. Řešíme nyní základní otázky
ochrany zdraví našich zaměstnanců
a současně zachování hospodářského
provozu naší společnosti. Vzhledem
k situaci, která v souvislosti s šířením
infekce COVID – 19 ve světě i u nás nastala, je už teď myslím zcela jasné, že
až překonáme tuto kritickou vlnu, celá
řada věcí se změní. A věřím, že se změní i způsob uvažování lidí a jejich vztah
k zemědělské výrobě a potravinové
soběstačnosti naší země.
Přeji všem hodně zdraví a sílu překonat co nejlépe toto náročné období
plné zkoušek.
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Vlastní výroba osiv
obilovin – novinka
od roku 2020
Od roku 2020 se společnost MJM agro, a. s. rozhodla pro vlastní výrobu certifikovaných osiv obilovin. Důvodů k tomuto kroku bylo hned několik.
Foto: Pšenice kořen

Autor článku:
Ing. Jakub Kaplan
referent úseku osiv

Jedním ze zásadních důvodů byla
poptaávka ze strany našeho výkupu
a mlýna po merkantilu určité kvality
a proto se na sestavování portfolia osiv podílela i divize rostlinných
produktů. Našim zákazníkům garantujeme zpětný odkup merkantilu
z našeho osiva, které díky recipročním zobchodováním nabízíme za
zvýhodněnou cenu.
Osivo si množíme na našich farmách
Hanácká zemědělská, a.s., Tršická zemědělská, a.s., a u dalších externích
partnerů na Moravě v oblasti Olomoucka a Prostějovska.
Výroba osiva bude umístěna v Litovli
v prostorách bývalé úpravny máku
(Makárna), kde využijeme stávající
část výrobní technologie. Tuto tech-

nologickou linku je však zapotřebí
zmodernizovat a přizpůsobit novým
potřebám. Moderní technologie, která zahrnuje čisticí linku, mořicí stanici
a bagovací stanici sestavujeme tak,
aby byla co nejjednodušeji ovladatelná z centrálního počítače a usnadňovala tak práci obsluze.

skladování semen. Narozdíl od hodnoty klíčivosti, která udává maximální
možnou schopnost semen konkrétní
partie klíčit a vytvořit novou rostlinu
v optimálních podmínkách, které se
ovšem s polními podmínkami málokdy shodují. Proto je posuzování vitality osiva velice důležité z hlediska
zemědělské praxe.

Vitalita osiva
U osiv obecně se v posledních letech
čím dál častěji začíná posuzovat tak
zvaná vitalita osiva. Například v USA je
u osiva tento parametr již běžně uváděn. Vitalitu osiva lze deﬁnovat jako
schopnost obilek vyrovnaně klíčit
a vzcházet v přirozených polních
podmínkách, tedy za různých i méně
příznivých podmínek, které se běžně
vyskytují jak v době setí, tak i během

Charakteristickým projevem snížené
vitality osiva může být větší redukce
počtu rostlin při vzcházení, pomalejší a méně vyrovnané vzcházení. Příčinou může být zpravidla vliv teplot
a vlhkosti ve fázi zrání semen, ale
i období bezprostředně po opylení.
Například vysoké teploty v období
zrání mohou ovlivnit další následné
fyziologické procesy, které mají za
následek odlišný růst klíčních rostlin.

Foto: Ječmen jarní
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Foto: Vzcházející porost ozimého ječmene

Hlavní příčinou ztráty vitality je poškození buněčných membrán, dané
biochemickými změnami a mechanickým poškozením. Při ztrátě vitality se
snižuje syntéza ATP (adenosintrifosfátu) a respirace. Při deterioraci semen
dochází i ke genetickým změnám
– k aberacím chromozomů a k menší mitotické aktivitě. Negativně bývá
ovlivněna termínem sklizně (příliš
brzká nebo pozdní), posklizňovou
úpravou (sušení, převozy) a v době
skladování (samozahřívání). Je známo, že i malý podíl inﬁkovaných semen chorobami přenosných osivem,
může snížit vitalitu.

využití výnosového potenciálu odrůdy nezbytný přesně vymezený počet
rostlin na jednotce plochy (například
kukuřice nebo klasové odrůdy pšenic), které negativně reagují na příliš
vysokou nebo naopak nízkou hustotu
porostu.
Při pomalém a nevyrovnaném vzcházení tak narůstá variabilita produktivity jednotlivých rostlin v porostu.
Osiva s dobrou vitalitou se vyznačují
vyrovnaným vzcházením, lze je účinněji ošetřovat během vegetace a tyto
porosty jsou předpokladem vyrovnanější jakosti sklizené produkce.

Vitalita má podle Hamptona a Coolbeara (1990) zásadní význam u plodin
s malou autoregulační a kompenzační schopností, kde je pro dobré

pokračování na str. 6

Foto: Budova makárny

www.mjm.cz

Foto: Výroba certiﬁkovaných osiv v Litovli
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pokračování ze str. 5

Vitalitu osiva můžeme podpořit mimo
jiné i přípravky, které obsahují látky
podporující klíčení. Jedná se o různé
typy fytohormonů na bázi auxinů
v kombinaci s mikroprvky, které klíční
rostlina vyžaduje pro svůj rychlý start.
Z ekonomického hlediska je nejefektivnější aplikace mikroprvků právě na
osivo (Sarakhssi, Behrouzyar, 2014).

Inovace

Z tohoto důvodu bude naše osivo
přimořeno přípravky na bázi aminokyselin a mikroprvků, pro rychlejší a rovnoměrnější vzcházení
osiva zdarma.

Zákaz používání všech antibiotických stimulátorů růstu v krmných směsích
pro zvířata v Evropské unii vstoupil v platnost 1. 1. 2006. K tomuto kroku bylo
přistoupeno z důvodu rostoucí odolnosti baktérií proti antibiotikům a obavy
z přenesení rezistentních baktérií na lidskou populaci.

Foto: Namořené osivo kukuřice

Veškeré používání antibiotik u zvířat
je dnes vyhrazeno v ČR pouze veterinárním lékařům. Celková spotřeba
antibiotik začala klesat a zároveň se
začalo zvyšovat používání aditiv nahrazujících pozitivní vliv antibiotických stimulátorů růstu na užitkovost
a zdraví zvířat.

Portfolium osiv ječmene jarního:
Odrůda

Vlastník

Rok
registrace

Využití

HTS (g)

Podíl
předního
zrna (%)

Laudis

LG

2013

České pivo

47

95

Overture

LG

2014

Sladovnický

49

95

Bojos

LG

2005

České pivo

48

95

Selgen

2018

Sladovnický

51

97

Spitﬁre

Autor článku:
Ing. Pavel Raška
ředitel divize krmných směsí

Portfolium osiv pšenice ozimé:
Typ
odrůdy
Potravinářská, A

Odrůda

Vlastník,
zastoupení
v ČR

LG Imposanto Limagrain CEC

Ranost

Odolnost
poléhaní

Polopozdní

Vysoká

Potravinářská, E

Airbus

Limagrain CEC

Velmi ranná

Velmi vysoká

Potravinářská, A

Reform

VP Agro

Pozdní

Vysoká

Potravinářská, E

Ponticus

VP Agro

Polopozdní

Vysoká

Potravinářská, E

Julie

Selgen

Velmi ranná

Střední

Krmná, oplatková, C

LG Mocca

Limagrain CEC

Polopozdní

Vysoká

Krmná, oplatková, C

Arkeos

Limagrain CEC

Raná

Střední

Zlepšení krmných směsí
pro králíky použitím
fytogenních aditiv

Jednou ze skupin aditiv přidávaných
do krmných směsí jsou fytogenní aditiva. Jednotlivé účinné látky rostlinného původu jsou používané ve výživě
lidí i zvířat velmi dlouho, jako příklad
můžeme uvést extrakty z česneku
nebo silice z oregana a tymiánu. Jsou
známé jejich antibakteriální, protizánětlivé a imunitu podporující účinky.
Na trhu je dnes již velké množství různých produktů od jednosložkových po
vícesložkové přípravky, kde se využívá

vzájemně se podporujících účinků
těchto látek. Proběhlo množství testů
v chovech zvířat pro srovnání jejich
působení na užitkovost zvířat oproti
původním antibiotickým stimulátorům růstu a antikokcidikům.
Jaké jsou však účinky a výhody použití fytogenních aditiv v krmivech pro
zvířata? V prvé řadě nedochází při jejich použití k rychlému růstu odolnosti
patogenů. Antibiotické stimulátory
růstu musely být vzhledem k mechanismům jejich působení neustále střídány a měněny pro zachování jejich
účinků. Jejich zbytky byly významným
rizikem v potravinovém řetězci. To
u přírodních látek nenastává a výhodou je rovněž jejich použití bez ochranné lhůty, která je nezbytná při použití
antibiotik a antikokcidik v krmivech.

Trávení králíků je z důvodu účasti
mikroorganismů využívajících jinak
nestravitelnou vlákninu rostlin, velmi
citlivé. Chovatelé velmi dobře znají
problémy, které způsobující v chovu
například rychlé změny komponent
v krmné dávce. Krmné směsi při jejich použití ve výživě králíků mají při
zařazení vhodných surovin a aditiv zásadní úlohu v prevenci trávících problémů králíků. Na základě testování,
několikaleté zkušenosti z chovů králíků
a kladného hodnocení chovatelů jsme
se rozhodli v krmných směsích pro
králíky nahradit chemická antikokcidika přípravkem ADICOX.
Jde o přírodní stimulátor užitkovosti
a profylaktikum proti vzniku infekcí
vyvolaných anaerobními bakteriemi
a plísněmi. Jedná se o směs rostlinných extraktů a jejich frakcí. Hlavními účinnými látkami jsou fytoalexiny
a fytoncidy. Působí jako prevence
infekcí vyvolaných především anaerobními bakteriemi rodu Clostridium, Bacterioides a Mycoplazma. Má
protizánětlivý účinek a stabilizuje
membrány epitelu buněk zažívacího
traktu. Jde tedy v principu o postupné nahrazování chemických přípravků
přidávaných do krmiv přírodními produkty. Věříme, že tento trend ocení
i naši zákazníci.
Je nutné připomenout, že při použití fytogenních aditiv je nezbytně
nutné zajistit základní zooveterinární
podmínky v chovech zvířat. Dostatek kvalitní napájecí vody, pravidelné
čištění a dezinfekce chovatelských
zařízení a další podmínky jsou nutné
pro pohodu zvířat, jejich zdravý vývin
a jsou předpokladem dobrých výsledků
a užitkovosti ve velkochovech i drobnochovech zvířat.

Zdroj údajů: ÚKZUZ
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Odborný
seminář

Seminář
výživy rostlin
s rekordní účastí
Čtvrtý lednový pátek letošního roku společnost MJM agro, a. s. pořádala tradiční seminář k výživě rostlin. Témata byla tentokrát více různorodá, bez úzkého zaměření jen na některé živiny či hnojení určitých plodin.

Autorka článku:
Ing. Petra Adamcová
vedoucí úseku hnojiv

Po úvodním slovu zahájil Ing. Jindřich
Černý z ČZU v Praze první blok přednášek. Svou prezentaci měl zaměřenou na využitelnost dusíku rostlinami
z různých hnojiv. Následně odpovídal
na otázky, co ovlivňuje dynamiku příjmu dusíku a zevrubně se věnoval stabilizátorům dusíkatých hnojiv. U stabilizátorů ureázy a nitriﬁkace zdůraznil
kromě legislativní nutnosti jako hlavní
důvod jejich použití omezení ztrát dusíku, za současného zvýšeného využití
účinnosti hnojiv.

Obr. 1 (z prezentace Ing. Jindřicha Černého)

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Závěrečná nosná přednáška letošního
semináře byla od prof. Ing. Tomáše
Lošáka, Ph.D., z Mendelovy univerzity
v Brně. Podstatnou část svého vystoupení věnoval významu síry ve výživě
a hnojení rostlin. Vysvětlil druhy forem
síry v různých hnojivech, vhodnost
jejich použití a zároveň vysvětlil propojenost metabolismu síry a dusíku
v rostlinách. Zdůraznil její zásadní vliv
na kvalitu produkce zemědělských
plodin a demonstroval to na mnoha
pokusech provedených na řepce ozimé, ječmeni jarním a máku.
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Autor článku:
Ing. Miroslav Baroch
vedoucí úseku agroslužby

Mezi širokou paletu nabízených
agroslužeb MJM agro, a. s. rovněž
patří aplikace kapalných hnojiv
a pesticidů. Pro tuto službu využíváme dva samojízdné postřikovače
značky Challenger RoGator. Prvním strojem je ROG 618 a od loňského roku pak ROG 655c.

Obr. 2 (z prezentace prof. Ing. Tomáše Lošáka, Ph.D.)

Po krátké přestávce pokračoval seminář příspěvkem kolegy Ing. Michala

Naše nabídka

Následně na novinky systému
PREFARM® navázal krátký příspěvek
Ing. Ivo Koutníka z GEOCENTRA, který
zákazníky informoval o provázanosti
agronomického evidenčního systému
GC úpravy se systémem PREFARM®.

jících předpisů. Zároveň informoval
o bilanci dusíku v půdě v České republice s tím, že některé zemědělské podniky by se měly zaměřit na nižší intenzitu
hnojení dusíkem a zároveň investovat do hnojiv obsahující fosfor, draslík, hořčík, síru případně další prvky.

Ing. Jan Klír z VURV hovořil o připravovaných legislativních změnách v používání a evidenci hnojiv. Konkrétně se
věnoval návrhu 5. akčního programu
nitrátové směrnice na období 2020–
2024 a připravované novele zákona č.
156/1998 Sb., o hnojivech a navazu8

Skulníka, který má v MJM agro, a. s. na
starosti úsek osiv a pesticidů. Zákazníky seznámil s novinkami v oblasti nabídky osiv a vysvětlil možnost propojení systému precizního zemědělství
PREFARM® s nákupem osiva kukuřice,
včetně sledování kvalitativních parametrů v průběhu vegetace.

Celkový počet účastníků letošního
ročníku byl skutečně rekordní, na prezenční listině bylo podepsáno 120 přítomných. Musím konstatovat, že i přes
přeplněný konferenční sál bylo publikum velmi pozorné, což doufám svědčí o zajímavosti debatovaných témat
i volbě přednášejících.

Aplikace
kapalných
hnojiv
a přípravků
pro ochranu
rostlin
První oblastí, kde tyto stroje najdou
uplatnění, je aplikace kapalných
hnojiv. Oba stroje jsou vybaveny
systémem GPS a jsou schopny i variabilní aplikace – např. produkční hnojení pšenic. Bezproblémově lze využít aplikační mapy vytvořené přímo
v PREFARM Mapserveru. Dále provádíme aplikaci kapalných hnojiv v porostech řepky, kukuřice a dalších.
Druhou oblastí je aplikace pesticidů.
Postřikovací ramena našich strojů jsou
uzpůsobena tak, že můžeme kapalná hnojiva a pesticidy aplikovat v záběrech 18, 24, 36 metrů (u stroje rog
618 i 30 m). Oba stroje mají měnitelný
rozchod kol 1,8 m a 2,25 m a dokáží
se tak přizpůsobit potřebám jednotlivých zákazníků při rozdílné rozteči
kolejových řádků. Jejich světlá výška je
1,3 m, což zaručuje nepoškození plodin
i při aplikaci ve vysokých porostech.
Ke každému postřikovači je přiřazena návozová cisterna, která slouží
k dopravě nejen samotné kapaliny, ale
zároveň i přípravků na ochranu rostlin.
V praxi to znamená, že zákazníkovi nabízíme komplexní službu dvěma kompletními linkami.

V případě zájmu o prezentace jednotlivých přednášejících mě můžete kontaktovat: adamcova.petra@mjm.cz
www.mjm.cz
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Hlavní téma

Možnosti využití
družicových snímků
v praxi
Využití dat z Dálkového průzkumu Země (dále DPZ) a zejména využití satelitních snímků v zemědělství je v poslední době velmi často diskutováno v zemědělské veřejnosti. Ve státní správě, v Agrární komoře a dalších oborových
organizacích a také mezi farmáři je to aktuální téma.

Autoři článku:
Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.
ředitel divize agro

Ing. Tomáš Kurfűrst
úsek PREFARM®

Naše společnost se DPZ aktivně zabývá už od roku 2000. Nejprve šlo
o využití senzorů, poté leteckých
snímků a s nástupem nové generace multispektrálních snímků z družic
Sentinel 2A-2B jsou hlavním zdrojem
dat satelitní snímky. Našim zákazníkům jsou k dispozici již třetím rokem

a možnosti jejich využití v zemědělské
praxi ukazují na stále zvětšující se zájem o přístup k těmto datům. Nejvíce
jsou data z družic využívána ke sledování vývoje plodin na pozemcích
v průběhu celého hospodářského roku.
Prostřednictvím vhodného vegetačního indexu lze sledovat vývoj plodiny
v časové ose a spolehlivě identiﬁkovat
případný problém, například stres suchem nebo napadení škůdci.
Možnost doporučení (tvorby aplikačních map) pro variabilní aplikaci dusíku, regulátorů růstu nebo například
fungicidů ze satelitních snímků je
v dnešní době už dostupné. Přesto bychom chtěli upozornit na důležitý fakt
a to, že ke kvalitnímu doporučení
a dobře vytvořené aplikační mapě
jsou potřebné vhodné snímky
s vhodným rozlišením a dostupnými spektry, vhodně zvolený vegetační index a další dílčí aspekty.
Určitě nestačí zabývat se pouze analýzou jednoho indexu (nejčastěji NDVI)
a zjištěnou variabilitu pak použít na
jakoukoli aplikační mapu, nebo takto plánovat variabilní výsevek. Také
rozlišení starších snímků, a především
jejich dostupnost (aby termín jejich
pořízení odpovídal potřebnému vývojovému stádiu plodiny) jsou nedostatečné. Takto nabízené interpretace
DPZ (bohužel na trhu dnes běžné)
mohou způsobit hodně negativního.
Farmáři, agronomové mohou po negativních zkušenostech s takto prováděnými službami nadlouho zanevřít

Obr. 1 Ukázka úbytku biomasy kukuřice. První mapa ukazuje rozdílnost půdních druhů na pozemku,
další snímky ukazují postupný úbytek živé biomasy a poslední mapa je spektrální
analýza biomasy porostu 5.9.2019

na technologie, které pokud by byly
zaváděny správně, mohou přinést
mnoho pozitivního.
Práce se satelitními snímky v prostředí
PREFARM Mapserver je pro uživatele
velmi jednoduché na ovládání a přehledné. K dispozici je vždy kompletní sada dostupných snímků z celého
vegetačního období. Uživatele také
nezatěžují vysoké náklady spojené
dostupností a dalším využitím těchto
dat, když sazby za celoroční provoz
snímků na Mapserveru se pohybují
kolem 30 Kč/ha.
Obr. 2 Postupné zasychání máku vedlo ke ztrátě biomasy

Družicové snímky mají velké uplatnění v zemědělské praxi a lze je využít
k mnoha analýzám. V posledních letech trápí zemědělce sucho, které se
nejvíce projevuje na plodinách sklízených v pozdnějším období. Ve spojení
s rozdílným zrnitostním složením půd
a především na lehčích půdách bývá
období sucha často kritické (obr. 1).

Obr. 4 Spektrální analýza porostu pšenice
před variabilní aplikací N hnojiva, po 16 dnů
po aplikaci a analýzy nárůstu objemu biomasy

Příkladem může být i suchem poškozený porost máku v loňské sezóně.
Mák vzcházel nepravidelně a zapojení
porostu bylo pozvolné. V některých
lokalitách se mák postupně vytrácel.
(obr. 2).
V roce 2019 bylo patrné i napadení
porostů škůdci (Hraboš polní) (obr. 3).
Spektrální analýzy byly využity i pro
tvorbu aplikačních map pro přihnojení
pšenic N hnojivy.
Obr. 3 Pole pšenice na počátku května 2019 a po měsíci devastace Hrabošem polním
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Aktuálně

Osevní plochy v EU27,
první odhady sklizně
obilovin a olejnin
sklizně 2020
Zimní období je definitivně za námi. Jarní práce se pomalu rozbíhají a s tím
i zvýšený zájem týkající se cenového vývoje do nové sklizně a výhledy, jak
může vypadat následující sklizňový rok 2020/2021.

Autor článku:
Ing. Martin Krejčíř
ředitel divize rostlinných produktů
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Mezi zásadní vlivy, které budou tvořit
ceny všech komodit, můžeme uvést
osevní plochy, hektarový výnos,
světovou bilanci produkce a spotřeby, výši exportu EU na světové trhy
a v neposlední řadě klimatické podmínky v průběhu jara až do sklizně.
Právě počasí je bohužel poslední roky
tím hlavním faktorem, který rozhoduje
o úspěchu či neúspěchu.
Osevní plochy obilovin EU27 se očekávají na úrovni 52,6 mil. ha, což je
oproti loňským 52,4 nárůst o 0,2 mil.
ha. Podotýkám, že plochy jsou skutečně EU27. Osevní plochy Velké Británie
již nejsou započítávány. Měkké pšenice se v EU27 plánuje oset 21,5 mil ha
oproti 21,9 mil ha v roce 2019. Při předpokládaném průměrném výnosu 5,82
tuny/ha plánuje EU27 sklidit 125,5 mil.

tun pšenice, což je o 4,1 mil. tun méně
než v loňském sklizňovém roce. Tento
propad způsobuje svou plánovanou
produkcí Francie, která osela 4,7 mil.
ha (4,98 mil. ha v r. 2019) a očekává
sklizeň 35,7 mil. tun pšenice oproti
loňským 39,5 mil. tun. Další producenti v EU27 jsou na tom v porovnání
osevu i očekávané produkce podobně
jako v roce 2019. Největšími výrobci
měkké pšenice v EU27 je Francie (35,7
mil. tun), Německo (22,2 mil. tun),
Polsko (11,75 mil. tun), Rumunsko (9,1
mil. tun). Česká republika má podle
COCERAL Brusel oseto 830 tis. ha (839
tis. ha v roce 2019) a očekává produkci 4,95 mil. tun pšenice (4,86 mil tun
v roce 2019) při průměrném výnosu
5,97 tun z hektaru. Druhá prognóza
společnosti Stratégie Grain z Francie
hovoří o osevu v ČR ve výši 840 tis. ha.

JARO 2020 magazín MJM agro, a. s.

Odhaduje vyšší průměrný výnos přes
6,08 tun/ha a to znamená navýšení
produkce na 5,1 mil. tun, tedy o 0,2 mil.
tun více než v roce 2019. Tak uvidíme,
kteráže to prognóza bude nakonec
přesnější.
U ozimého ječmene je osevní plocha
prakticky stejná jako v roce 2019, tedy
11,2 mil. ha. Vzhledem k očekávanému
nižšímu výnosu o 0,6 tuny/ha bude produkce v EU27 54 mil. tun což je o 0,5 mil
tun méně než v roce 2019. V ČR je oseto
310 tis. ha (o 10 tis. ha méně) a sklízet
budeme okolo 1,65 mil. tun ozimáku
(o 83 tis. tun méně než v roce 2019).
Sladovnický ječmen je po loňských
problémech s kvalitou a nízkým výnosem opět pod velkým drobnohledem
všech zainteresovaných stran. Letos
ho farmáři v EU27 plánují oset 6,4
mil. ha, což je o 0,1 mil. ha méně než
v loňské sklizni. Lehce vyšší plánovaný
výnos 4,1 tuny/ha oproti 4,07 tun/ha
v roce 2019 nebude stačit na kladné
meziroční porovnání. Sklidit se totiž
plánuje celkem 26,2 mil. tun oproti
26,4 mil. tun, které byly sklizeny v loňském roce. Sladovnický ječmen je jednoduše díky nepříznivým klimatickým
podmínkám v EU27 na ústupu. Extrémně suché oblasti této komoditě vůbec
neprospívají a tak se ze sladovnického
ječmene stává velmi vzácná a trhem
velmi žádaná surovina, za kterou jsou
zpracovatelé připraveni i připlatit,
pokud má jimi požadovanou kvalitu.
V ČR se plánuje oset 210 tis. ha, což je
www.mjm.cz

stejně jako v loňském roce. Sklidit by
se mělo 1,09 mil tun.
Naopak kukuřice je plodinou, která je
poslední roky „trendy“ a díky dobrým
výnosům roste i její produkce. Osev
2020 se v EU27 plánuje na 8,9 mil.
ha půdy, což je o 400 tis. ha více než
v loňském roce. Plánovaná produkce
v EU27 je 64,9 mil. tun (60,7 mil. tun
v roce 2019), což představuje výnos
7,27 tuny/ha. Suchem nejvíce postižené oblasti se více soustředí na
pěstování této plodiny a odchází od
rizikových ječmenů. Největší nárůst
osevní plochy hlásí Rumunsko, Francie
a Maďarsko. V ČR je plocha 78 tis. ha
a plánovaná produkce 540 tis. tun, což
je stejné jako v roce 2019.
Osevní plochy olejnin EU27 jsou v roce
2020 na úrovni 10,96 mil. ha, což představuje navýšení oproti roku 2019 o cca
80 tis. ha. Navýšení způsobuje jednak
řepka olejná, které je oseto 5,15 mil. ha
oproti loňským 5,065 mil. ha. Největší nárůst osevní plochy je v Německu
(+80 tis. ha), naopak ve Francii ( -65tis.
ha), v Rumunsku (-30 tis. ha). V ostatních zemích EU jsou osevní plochy
velmi podobné loňskému roku a liší se
pouze nepatrně v návaznosti na osevní postupy. COCERAL Brusel predikuje
průměrný výnos řepky na úrovni 3,06
tuny z hektaru, což je oproti roku 2019
o 0,9 tuny z hektaru více. V EU27 je tedy
naplánováno sklidit 15,75 mil. tun tohoto černého semínka, což je o 0,7 mil
tun řepky více než v roce předešlém.

V ČR je oseto 365 tis. ha oproti 377 tis.
ha v roce 2019. Plánovaný výnos 3,2
tuny má zaručit sklizeň 1,16 mil. tun
řepky což je stejně jako v roce 2019.
Bohužel řada zemědělských podniků
na Moravě od zasetí bojuje se silným
výskytem hlodavců, kteří mnohdy
značnou část porostů intenzivně likvidují. Takže očekávaný výnos a celková
produkce je velkou neznámou.
Slunečnice bude v EU27 oseto bezmála
4,32 mil. ha, což je o 30 tis. ha více než
v loňském roce. Plánovaný výnos 2,2
tuny z hektaru je nižší než vloni a toto
všechno bude mít za následek plánovanou nižší produkci, což je 9,6 mil. tun
oproti 9,77 mil. tun v roce 2019. Vzhledem k dramatickému růstu ceny semena slunečnice v roce 2019 je možné, že
se osevní plochy v EU27 na poslední
chvíli mohou lehce zvýšit, ale nelze
očekávat nějaké dramatické nárůsty.
Slušný podzim, srážkově průměrná
zima a dobré stavy ozimů nejen v Evropě, ale i ve zbytku světa, zatím plní
očekávání analytiků ve výše uvedené
skutečnosti. Několikrát jsme se však již
přesvědčili, že matka příroda je mocná a cestu za naplánovanou produkcí
nám je schopna silně zkomplikovat
nebo i zcela překazit. Proto mi závěrem dovolte připomenout, že spekulovat se má zdravě pouze s částí úrody a zajistit si určitý objem produkce
formou termínovaného obchodu před
sklizní, by mělo již dnes být povinností
každého farmáře.
13 AKTUÁLNĚ

Novinky

Stabilizace
nákladů
na pohonné
hmoty

Výstavba
mycího centra
v Litovli

Naše služby

Aplikace vápenatých
hmot v roce 2020
Pro rok 2020 bude připraveno celkem pět linek sloužící k aplikaci vápenatých
hmot. Jedná se o tři identické stroje typu TG 2244, jeden 8103 a jeden TG 8203.
Co nejhladší zásobování těchto strojů bude zajišťovat jedenáct vlastních silocisteren, doplněných o smluvní dopravce.

Autor článků:
Mgr. Jiří Brada, MBA
vedoucí úseku ropných produktů

V oblasti palivového hospodářství nabízí naše společnost možnost ochrany
před prudkým zvýšením cen v období nedostatku pohonných hmot na
našem trhu. Princip tohoto nástroje
spočívá ve ﬁxaci kupní ceny na index, podle kterého obchoduje většina velkodistributorů. Tento index
zohledňuje jak cenu barelu ropy, tak
i aktuální situaci na středoevropském
trhu. Cena tedy není stanovena oproti
v minulosti nabízeným ﬁxacím pevně, ale je navázaná na plovoucí index
a v období nedostatku paliv je výhodnější než obchodování za běžné denní
(spotové) ceny.
V případě zájmu o více informací
ohledně principu stabilizace ceny
prosím kontaktujte úsek ropných
produktů, tel.: 602 778 194.

Společnost MJM agro, a. s. postaví
v letošním roce ve středisku v Litovli nové mycí centrum. To bude
určeno jak pro nákladní, tak i osobní vozidla. Nákladní vozový park,
který chceme obsluhovat, není jen
o klasických „rovných“ návěsech, ale
také o důkladném mytí cisternových
a silových návěsů a speciální techniky. Proto jsme nezvolili variantu kartáčového mytí, ale vysokotlakého
bezkontaktního mytí pistolí s aktivní
pěnou. Tato technologie od německého výrobce FRANK je v současné
době jednou z nejlepších na trhu. Již
v letošním roce tedy budeme zákazníkům nabízet výhodné mytí v příznivém poměru kvality a ceny.

pozemku odlišná a plně odpovídá
výsledkům půdních rozborů.

Autor článku:
Ing. Miroslav Baroch
vedoucí úseku agroslužby

Pro vápnění zemědělských půd nabízíme také široký sortiment vápenatých hmot. Mezi nejčastěji používané materiály patří vápenec velmi
jemně mletý, druh B. Velmi důležitá
je vždy jemnost mletí. Používá se samozřejmě jako hnojivo pro úpravu
půdní reakce, ke zlepšení fyzikálně –
chemických vlastností půdy. Upravuje pH půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu
půdy, umožňuje lepší hospodaření
s půdní vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a kladně ovlivňuje výsledky sklizně.

Druhým nejčastěji používaným materiálem je dolomitický vápenec,
velmi jemně mletý, druh B. Během
posledních let se jeho spotřeba zvyšuje. Je to dáno mimo jiné i tím, že
obsahuje cca 43 % MgCO3. Díky jeho
použití tak lze řešit i deficit hořčíku
v půdě.

půdní rekce“, kdy je třeba kvapně
zvýšit pH, např. když je zadáním zákazníka „hned na pozemcích eliminovat mech“.
Společnost MJM agro, a. s. nabízí
všechny tyto materiály jako součást
komplexní služby „na klíč“, která kromě samotného materiálu obsahuje
i jeho aplikaci výkonnými stroji typu
Terra-gator a dopravu těchto materiálů přímo na vaše pole.

Kromě těchto dnes již standardně
dodávaných materiálů lze použít i
směsi vápenatých hmot. Ty se označují jako AGRO 50 a Agro 30, popřípadě specifické Dolomitické vápenaté hnojivo. Jsou to přesné směsi,
které obsahují oxidovou i uhličitanovou formu vápníku. Jejich použití je
zejména při potřebě „rychlé úpravy

Jeho použití je možné na ornou půdu
a rovněž trvalé travní porosty. Jeho
dávka se řídí mj. pH, půdním druhem
a plodinou. Zákazníci, kteří jsou zavedeni v našem systému PREFARM®,
s oblibou využívají variabilní aplikace mletého vápence. Jeho dávka
je pak na jednotlivých lokalitách
Čerpací stanice Skalice nad Svitavou
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Mycí centrum bude vhodné i pro speciální techniku
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Z naší praxe

Praktické zkušenosti
s pěstováním
hybridů Pioneer
V roce 2019 vstoupila naše společnost do přímé spolupráce s firmou Pioneer
a konkrétně ji zahájila s hybridy řepky ozimé. Jarní sezónu tohoto roku jsme
rozšířili o portfolio kukuřic, kde mají hybridy Pioneer velmi silné postavení,
a to nejen díky svému genetickému potenciálu.

Autor článku:
Ing. Michal Skulník
vedoucí úseku pesticidů, osiv
a speciálních hnojiv

V minulých číslech našeho magazínu Vám byly představeny jednotlivé
hybridy: jakými vlastnostmi vynikají,
kam směřuje jejich šlechtitelský záměr
a v čem spočívají výhody v jejich pěstování. Tentokrát se ovšem pojďme
podívat více do zemědělské praxe.
Rádi bychom Vám představili, co Vám
v tomto roce může MJM agro, a. s. nabídnout zajímavěji než jiní dodavatelé.
Monitoring silážní kukuřice
Na základě dlouholetých zkušeností
všichni víme, že zvolit vhodný termín
silážování je náročné. Svou roli hraje samozřejmě FAO daného hybridu
a stanoviště, nicméně objektivní vyhodnocení je vždy velmi složité. Díky

systému PREFARM® a aplikaci Mapserver, kde jsou plně integrovány satelitní snímky a jejich následné zpracování, můžeme pomocí vegetačních
indexů analyzovat hustotu porostu
v čase (obr. č. 1) a udělat si tak reálnou
představu o zastoupení jednotlivých
vývojových fázích rostlin v rámci pozemku. Toho můžeme mimo jiné využít právě v segmentu silážní kukuřice.
Cílem je stanovení přesného místa odběru rostlin pro následné vyhodnocení obsahu sušiny. Pro zákazníky osiv
Pioneer je tento zajímavý nástroj
k dispozici zdarma. Dostáváte tak
možnost zapojit do Vaší technologie
výroby poměrně zajímavý prvek precizního zemědělství, který Vám může
přinést jistotu do Vaší sklizně.

Technologie setí kukuřice Pioneer
V letošním roce se posouváme opět
dále s technologií precizního zemědělství, konkrétně s variabilním setím
kukuřice. Víme, že integrovat některé prvky precizního zemědělství do
praxe je poměrně náročné, a proto se
pojďme společně podělit o praktické
zkušenosti v Dolanech, kde Vám tuto
technologii chceme ukázat v praxi.
Ve spolupráci s ﬁrmou P + L Hrubčice, která zastupuje secí stroje Kinze
(Obr. č. 3), budou porosty kukuřice
v Hanácké zemědělské, a. s. založeny
s různou úrovní výsevku na základě
několika podkladových vrstev. Díky
využití jednoho z nejmodernějších secích strojů můžeme také sledovat rozdílnou rozteč řádků 37,5 cm a klasický
spon s roztečí 75 cm. Rostliny budou
v řádku umístěny tak, aby si vzájemně
při výsevku na 37,5 cm nekonkurovaly
(technologie setí Kinze).

Obr. č. 2. Reálné hodnoty výškového proﬁlu pozemku
(LPIS bere v úvahu pouze průměrnou hodnotu celého pozemku)

Podkladové vrstvy
mapy variabilního výsevku
• Zrnitostní rozbor půdy
(obsah jílovitých a písčitých částic)
• Výškový proﬁl pozemku (Obr. č. 2)
• Variabilita výnosu z předchozích let
• Výsevková křivka hybridů
(určité hladině výnosu odpovídá
počet jedinců)

pokračování na str. 18
Obr. č. 1. Variabilita stavu šušiny, vegetační index ENDRE, 29. 8. 2019
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Obr. č. 3. Plně vybavený 8-řádkový secí stroj Kinze, 2 řady výsevních botek s hydraulickým přítlakem
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pokračování ze str. 17

Jako součást běžných ploch kukuřic
pro Vás připravíme i přehlídku vybraných hybridů kukuřice Pioneer, které
budou k vidění rovněž ve dvou variantách. Klasický výsev s roztečí 75 cm,
ale i 37,5 cm. Aby celá technologie variabilního setí a různé rozteče řádků
dávala smyl, ze všech ploch budou při
sklizni sbírána data o variabilitě výnosu, která budou následně analyzována
a budou sloužit jako další vstupní údaj
pro management zóny na pozemcích.

Doporučujeme

Novinky
v olejích
SHELL

Novinky

Přehlídka porostů
řepky ozimé 2020/2021
Abychom neopomíjeli portfolio řepky
ozimé, i zde pro Vás chystáme něco ne
zcela tradičního. Tím je založení porostů vybraných hybridů Pioneer do
úzkořádku, opět pomocí technologie
Kinze na rozteč 37,5 cm. Někteří z Vás
máte možná s touto technologií zakládání porostů zkušenosti, nicméně i zde
bude v našem případě hrát svoji roli
precizní zemědělství. Bude sledováno
hodnocení variabilitu výnosu, dálkový
průzkum Země a jiné charakteristiky.
V segmentu Pioneer Vám u kukuřice
nyní nabízíme zdarma monitoring stavu sušiny, v případě řepky ozimé pro
Vás také připravujeme obdobou analýzu pomocí vegetačních indexů pro
nadcházející sezónu, a to opět zdarma.
Polní den v Dolanech 2020
• Technologie variabilního
setí kukuřice
• Představení secí technologie Kinze
• Přehlídka hybridů kukuřice
• Přehlídka hybridů řepky ozimé
• Technologie ochrany Corteva
Vážíme si vzájemné spolupráce s ﬁrmou Pioneer, a jelikož jsme přesvědčeni o vysoké kvalitě hybridů kukuřic
a řepky ozimé, snažíme se do tohoto
segmentu integrovat i prvky precizního zemědělství a veškeré teoretické
znalosti tak převést do praxe a podělit
se o ně s Vámi prostřednictvím polního dne, na který budete včas pozváni.
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Nový herbicid
do obilovin pro jaro 2020
Dnešní situace v zemědělství, včetně oblasti pesticidní ochrany rostlin, není
jednoduchá. Řadě osvědčených účinných látek končí registrace, a tak je v některých segmentech stále těžší hledat fungující ošetření porostů.

k výrazné úspoře paliva a tím výrazně
snižuje provozní náklady.

Autorka článku:
Ing. Vladimíra Brachtlová
úsek ropných produktů

V roce 2019 rozšířili produktovou
řadu Shell Rimula dvě novinky, jež
se řadí ke špičkovým motorovým
olejům pro segment nákladních
vozů, stavební a zemědělské techniky. Tyto špičkové motorové oleje
zajišťují maximální výkon motoru
i při nejnáročnějších provozních
podmínkách, snižují spotřebu paliva, zajišťují maximální čistotu
motoru, ochraňují před rzí a korozí
a nabízí možnost prodloužení intervalu výměny olejové náplně.
Shell Rimula Ultra 5W-30
Nejnovější plně syntetický Low SAPS
motorový olej pro velké dieselové
motory. Vhodný pro nejmodernější
motory nákladních vozidel a autobusů, s ﬁltrem pevných částic DPF.
Umožňuje optimalizaci olejového
hospodářství při smíšeném vozovém
parku s motory Euro IV, V a VI. Přispívá

Specifikace:
ACEA E9, E7, E6; API CJ-4, CI-4, CH-4,
CG-4, CF-4, CF; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Deutz DQC IV-10
LA; IVECO TLS E6; JASO DH-2, Mack
EO-O Premium Plus; MAN M 3477, M
3677; MB 228.51; MTU kategorie 3.1;
Renault RLD-3; Scania LDF-4; Volvo
VDS-4
Dostupná balení: 20 L | 209 L
Shell Rimula R6 LME Plus
Vysoce výkonný plně syntetický Low
SAPS motorový olej pro velké dieselové motory. Vhodný pro nejmodernější
motory nákladních vozidel, autobusů,
zemědělské a stavební techniky s ﬁltrem pevných částic DPF. Umožňuje
optimalizaci olejového hospodářství
při smíšeném vozovém parku s motory Euro IV, V a VI. Přispívá k úspoře
paliva a tím výrazně snižuje provozní
náklady.
Specifikace:
ACEA E9, E7, E6; API CK-4, CI-4 Plus, CJ4, CI-4, CH-4, SN; MAN M 3477, M 3677;
MB 228.51; Volvo VDS-4, VDS-4.5;
Renault RLD-3; Cummins CES 20086,
CES 20081; Deutz DQC IV-18 LA; Mack
EOS-4.5, EO-O Premium Plus; Caterpillar ECF-3, ECF-2; MTU kategorie 3.1;
JASO DH-2; Detroit Fluids Speciﬁcation 93K222, 93K218
Dostupná balení: 5 L |20 L | 209 L
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Autor článku:
Ing. Martin Ryšavý
vedoucí oddělení pesticidů

Proto je vždy oživením trhu, pokud
se objeví nějaká nově registrovaná
účinná látka, a to i v případě zaregistrování nové kombinace již známých
účinných látek.
Jedním z těchto přípravků pro letošní
sezonu je nově registrovaný přípravek
ORCANE ﬁrmy Corteva Agriscience,
který zavádí na trh i spolu s naší ﬁrmou MJM agro, a. s. Tento přípravek
má špičkovou úroveň ošetření ozimé
pšenice, žita, triticale, ale i jarní pšenice proti dvouděložným plevelům
a chundelce metlici.
Orcane je sestaven ze tří účinných látek. Novou (ale již známou účinnou
látkou je arylex (halauxifen-methyl),
který byl vyvinut především pro hubení doposud těžko hubitelných kakostů, zemědýmů, máků, ale i hluchavek, svízele, merlíků a dalších plevelů.
Druhou účinnou látkou je ﬂorasulam
www.mjm.cz

pokrývající velmi široké spektrum
dvouděložných plevelů od svízele,
přes heřmánkovité, brukvovité (včetně výdrolu řepky), po ptačinec, mléče a další. Poslední účinnou látkou
je pyroxsulam, který hubí chundelku
metlici a v plné dávce i oves hluchý.
Samozřejmě účinkuje na řadu dvouděložných, čímž doplňuje obě předchozí látky.
Tento nový herbicid tak hubí velmi
široké spektrum plevelů. Orcane byl
vyvinut speciálně pro region střední
Evropy, tedy území České republiky,
Slovenska, Polska, Maďarska a části
Německa a účinné látky byly navrženy v takovém poměru, aby zaručily spolehlivý účinek v klimatických
a půdních podmínkách tohoto regionu. Po jeho použití už nemusíte
plánovat žádné opravné či doplňující
ošetření.
Způsob účinku je kombinovaný.
Všechny tři účinné látky působí především přes listy, proto je aplikace vždy nutná na vzrostlé plevele.
V omezené míře však mají herbicidní účinnost i přes půdu. Plevele po
aplikaci zastaví okamžitě růst a omezí
příjem živin a vody, nastává deformace pletiv citlivých plevelů, které do
dvou až čtyř týdnů hynou a zasychají.
Všechny účinné látky jsou rozváděny
vodivými pletivy zasažených plevelů
a působí tak systémově, což zaručuje
neschopnost jejich obrážení. Pro rozvedení Orcane do rostlinných pletiv

postačují při teplotách nad 10 °C dvě
hodiny, při teplotách nad 15 °C dokonce stačí jedna hodina.
Orcane se v pšenici, žitu i triticale
proti všem plevelům aplikuje na jaře
v dávce 50 g/ha, a to jak ve vodě, tak
i v DAM 390 a dalších tekutých hnojivech. Pokud je aplikace prováděna
ve vodě, je vhodné přidat smáčedlo
Šaman v dávce 0,2 l/ha. Při aplikaci
v DAM 390 je nutné přípravek rozpustit v menším množství vody a až poté
vmíchat do jíchy. V tomto případě již
smáčedlo samozřejmě nepřidáváme.
Aplikace se provádí hned jak všechny
plevele vykazují aktivní růst a denní
teploty překračují 10 °C. Růstové fáze
obilovin může být v rozsahu od tří listů až po objevení se druhého kolénka.
Optimální čas pro aplikaci z hlediska
růstové fáze pšenice je plné odnožování až začátek prodlužování. Orcane
se aplikuje ve 150 – 300 l/ha vody dle
potřeby. Tento širokospektrální herbicid je mísitelný s běžnými regulátory
růstu s obsahem CCC či etephonu.
Dále lze aplikovat v tankmixu se všemi běžnými insekticidy (např. Karis,
Rafan Max) i fungicidy (např. Bell Pro,
Allegro Plus, Limit).
Na závěr bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že s použitím nového herbicidu
Orcane budete jako pěstitelé spokojeni, a po jeho skvělé účinnosti na plevele budete dosahovat uspokojivých
výnosů.
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Proměny mlýna
očima Elišky Grundové
Jméno Elišky Grundové je s mlýnem ve Šternberku spjato už od prvopočátku. Nemám samozřejmě na mysli původní německý mlýn fungující už od roku
1793, ale novodobý provoz pšeničného mlýna, který byl v historické budově
v centru Šternberka obnoven v roce 1993.

Eliška Grundová
ekonomka VOP Mlýn
divize rostlinných produktů

Na začátku se nabízí otázka,
jak jste se k této neobvyklé práci
dostala?
Pocházím z Velkého Týnce a po mateřské dovolené jsem nastoupila
v roce 1988 do Chvalkovického mlýna
jako manipulantka. Rodiče hospodařili
a k zemědělství jsem měla odjakživa
blízko. Po dokončení střední ekonomické školy jsem pak začala pracovat na pozici v odbytu. Byla to doba
překotných změn, které se dotkly
i mlýna. Po převratu v roce 1989 skončilo centrální plánování a zájem o dodávky mouky začali mít i soukromníci
a menší pekárny. To změnilo způsob
expedice mouky. Lidé si zavolali a bylo
potřeba zorganizovat odvoz mouky
a její skladování tak, aby se mohla před
spotřebou nechat dostatečně uležet.
Bojovali jsme přitom hlavně s nedostat-

kem skladových prostor v nově vznikajících pekárnách. Práce se zákazníky
mě bavila, proto jsem vzhledem k problematickým okolnostem ve Chvalkovicích souhlasila s nabídkou pana Brachtla, který hledal zkušený personál pro
zrekonstruovaný mlýn ve Šternberku.
V jaké fázi rekonstrukce
šternberského mlýna jste
nastupovala?
Nastoupila jsem 1. září 1993, v den, kdy
moje dnes již dospělé děti nastupovaly
do druhé třídy základní školy. Mlýn se
v té době rekonstruoval, protože během období, kdy fungoval jako sklad
a třídírna hrachu, budova zchátrala.
Zůstaly v podstatě jen obvodové zdi,
trámy a některé původní podpěrné
pilíře. Během rozsáhlých stavebních
úprav zabudovala švýcarská ﬁrma

Autorka článku:
Mgr. Zdeňka Václavíková
referát vnitřních věcí

Manipulační patro mlýna

Bühler do všech pěti poschodí špičkovou mlecí a úpravnickou technologii,
která bez větších problémů funguje spolehlivě už skoro 30 let. V půlce
listopadu se rozjel zkušební provoz
a 1. prosince 1993 odvezla první cisterna
naši mouku do opavské pekárny. Mlýn
pak přecházel z vlastnictví ZZN pod
MJM Litovel, a.s. a byl začleněn
v rámci organizační struktury podniku
do divize rostlinné výroby. Postupně
jsem spolupracovala s osmi různými
vedoucími mlýna. Současný vedoucí
pan Václav Martinů zde na různých
pracovních pozicích také pracuje od
samotného spuštění obnoveného
provozu.
Co máte na této práci tak ráda, že
jste u ní vydržela v podstatě celý
svůj profesní život?
Expedice propojuje celý cyklus objednávky od jejího převzetí, přes zajištění
výroby ve spolupráci s mlynářem a vedoucím mlýna, včetně laboratorních
vzorků a distribuce na sklady odběratelů. Zorganizovat výrobu a nakládku
objednaného zboží bez zbytečného
čekání je i po letech praxe pokaždé
taková malá výzva pro celý náš tým.
Je to pestrá a zajímavá práce v provozu, kde se nedá vše naplánovat
a je nutné pružně reagovat, a občas
i úplně přeorganizovat výrobu na základě aktuální poptávky. Tahle práce mě prostřednictvím konstantních
změn a nových situací stále posunuje
obzory v organizaci práce, v komunikaci i v umění improvizace.

Budova Mlýna
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Spodní patro mlýna - válcové stolice

Není to občas i velký nápor
na nervy? Nebo se Vám vždy daří
najít řešení přijatelné pro Vás
i pro zákazníka?
Zákazníky máme jak pohodové, tak
přísné, a je potřeba s tím počítat.
Děláme maximum pro úspěšné vyřízení všech objednávek dle zadaných
speciﬁkací, občas je ale samozřejmě
potřeba vykomunikovat i náročnější
situace, které se bez stresu neobejdou. S provozem mlýna jsem ale za
celý život tak srostlá, že jinou práci si
pro sebe neumím už vůbec představit.
Mění se nějak výrazněji chod
mlýna v průběhu roku?
Mlýn funguje celoročně bez větších
výkyvů. Před Vánocemi je tradičně

obrovská poptávka po mouce a mlýn
jede na maximum. Na konci června
se naopak celý mlýn musí kompletně
vyklidit, protože zde probíhá hubení
škůdců kyanovodíkem.
Běžný chod mlýna ale kromě ročního
období ovlivňují i mimořádné události, např. povodně v roce 1997. Samotný
mlýn vytopený nebyl, ale museli jsme
pečlivě sledovat kde a jak stoupá voda,
kam se s moukou ještě dostaneme,
a zda se naše auta zvládnou bezpečně
vrátit zpátky, aby nebyla narušena dodávka mouky. Zvládnout za takových
okolností logistiku mlýna bylo určitě
náročnější. Upřednostňovala se místa, kde hrozila záplava. Jelo se i přes
víkendy a nonstop.
pokračování na str. 22

Vedoucí mlýna Václav Martinů

www.mjm.cz
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Jaké zásadnější změny jste
v provozu mlýna za svého
působení zaznamenala?
Bývala tady balírna kilovek, kde pracovalo 5 kolegyň na pozici baliček
mouky. Tehdy na mlýně pracovalo
nejvíce lidí v celé jeho novodobé historii. Balírna byla ale v reakci na změny
ve strategii prodeje mouky postupně
zrušena. V současnosti pro nás kilová

Původní sloup

Historické dveře mlýna

balení mouky zajišťuje mlýn Věrovany. Mouka se v kilovém balení dříve
prodávala přímo ze mlýna i veřejnosti,
a zažila jsem tady v roce 2008 i vloupání do kanceláře expedice. Potom
se maloprodej přesunul výhradně do
podnikových prodejen.
Proměňoval se i nabízený sortiment.
Mlýn ve Šternberku byl od počátku
uzpůsoben a vybaven i pro semletí
triticum durum, což není běžné pro
každý mlýn. Výroba semoliny je totiž
technologicky odlišná a speciﬁcká, tvrdost pšenice snižuje výkon mlýna až
22 ROZHOVOR / POSTŘEHY

o třetinu. Proto se mele odděleně jen
několik dnů v měsíci podle objednávek od výrobců těstovin. Semolina se
ve Šternberku produkovala až do roku
2004. Pak se po delší přestávce způsobené nepříznivou situací na trhu začalo znovu uvažovat o mletí semoliny
v roce 2017. V únoru 2018 proběhl první
semelek padesáti tun na rozvoz vzorků. Celkově se semlelo 360 tun a loni
už to bylo 1400 t. V klasickém mletí je
v současné době velká konkurence a boj
o zákazníka, proto je obnovení výroby
semoliny naší konkurenční výhodou.
Technologie mlýna v podstatě beze
změn přetrvává, zvyšují se ale nároky
našich odběratelů. U některých zákazníků už si například nevystačíme jen
s kategorizací mouky do základních
typů. Musíme řešit i speciﬁcké požadavky upřesňující nároky na kvalitu
v rámci platného rozpětí standardu určitého typu mouky. Vybraní zákazníci
preferují vlastní speciﬁkaci některých
sledovaných parametrů (hrubost mleti – granulace, lepek, vlhkost, pádové
číslo, popel) a požadují například výrobu mouky s hodnotami na spodní
nebo horní hranici normy.

Postřehy

Autor článku:
Martin Ticháček
krmivářský konzultant

Několik let jste bydlela přímo
v budově mlýna. Můžete se s námi
podělit i o zážitky, které nesouvisí
přímo s výrobou?
Bývaly tady v minulosti dva mlýny
vedle sebe a mezi nimi byl náhon, ale
potok byl později odkloněn. Pan Kotyk
vzpomínal, že jako kluci skákali z okna
do vody náhonu mlýna. Já pamatuji
ještě zahradu, která ve vnitrobloku
sloužila obyvatelům rezidenční části
mlýna. Těším se na připravovanou knihu o historii města Šternberka, kde se
snad dočteme o provozu původního
německého mlýna více informací.

Hnědý
nebo bílý?
A co na to
ekolog?

Používat na krmiva bílé nebo hnědé
pytle? V loňském roce jsme si my na
divizi krmných směsí položili právě
tuto na první pohled zvláštní otázku.
Pravdou je, že obal prodává. Nicméně
jsme přesvědčeni o tom, že naše krmiva jsou vysoce kvalitní a získala si oblibu u našich zákazníků hlavně pro své
složení, a proto není nutné zbytečně
„vybělovat“ obal. Proto jsme se rozhodli postupně přejít na hnědé pytle,
které jsou šetrnější k přírodě.
Bílý papír je energeticky náročnější na výrobu samotnou i na likvidaci
– zpětné použití při recyklaci na výrobu kartónů je také horší. Rozdíl u pytlů
bílých a hnědých je nejen v ceně pytle
za kus, ale také v nižší pevnosti bílých
papírů, a to o cca 5-15 %. U bílých papírů je větší hladkost a tím i horší protiskluzové parametry. Bělení papírů
nemá vliv na životní prostředí, kdy se
bělí již jen „kyslíkovou“ metodou. Dříve používané bělení chlornanem bylo
více zatěžující pro životní prostředí,
a proto se od něho ustupuje.

Vzpomenula bych také na některé nestandardní odběratele, kteří potřebují
mouku k jiným účelům, než ji běžně
prodáváme. Například zedník, který
dává do malty žitnou mouku ke zlepšení jejich vlastností. Naše mouka je
používána i pro zahuštění klihu při výrobě nábytku. Doufám, že mi práce na
mlýně přinese další zajímavé zážitky,
o které se pak ráda podělím.
JARO 2020 magazín MJM agro, a. s.

www.mjm.cz

Novinky
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Na Vaši návštěvu se těšíme
ve všední dny od 8:00 – 15:30 hod.

Přestěhování
prodejny
v Prostějově

Podniková prodejna pro chovatele
a pěstitele v Prostějově byla naší první
prodejnou v pronajatých prostorách
mimo areál společnosti MJM agro, a. s.
Prostějovsko a přilehlé obce jsou
totiž velmi úrodným krajem, který
pěstitelům a chovatelům nabízí příznivé klimatické podmínky, a zemědělství má zde nejen velkou tradici,
ale podle našeho názoru i slibnou
budoucnost. V centru města jsme
v objektu Agrostroj Prostějov vybrali
prostory vhodné k našim účelů a provoz prodejny zde byl zahájen v září
2018. Přestože se nám podařilo oslovit
mnoho chovatelů a pěstitelů, po roce
fungování jsem se stále potýkali se
stížnostmi zákazníků, že prodejnu obtížně hledají přes navigace i v samotném rozlehlém areálu.
Tato situace nás v srpnu 2019 zmotivovala k přestěhování prodejny na
lépe dostupné místo, které je v Prostějově v obecném povědomí známé
jako bývalý areál Družba. Na nové
adrese: Dr. Horáka 1344/19a je přímo
před prodejnou k dispozici parkoviště s dostatečnou kapacitou míst
a bezbariérovým přístupem do prodejny. Prostějovská prodejna se tak
stala naší největší prodejní plochou,
a nyní zde nabízíme kromě standardního sortimentu kvalitních krmiv a potřeb pro chovatele a pěstitele i rozšířený sortiment krmiva a chovatelských
potřeb pro pejsky, kočičky a další domácí mazlíčky.

23 POSTŘEHY / NOVINKY

NOVÁ PRODEJNA

pro chovatele a pěstitele
v Prostějově
Dr. Horáka 1344/19a (bývalý areál Družba)

•

Krmné směsi pro hospodářská zvířata z vlastní
výrobny ve Šternberku

•

Hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, substráty,
osiva, napáječky, krmítka, zásobníky krmiv,
doplňkový prodej pro domácí mazlíčky

Otevírací doba: Po - Pá 8:00 – 16:30

