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Charakteristika podniku

• Rostlinná výroba 
• 7800 ha z toho 990 ha TTP
• Cca ½ výměry slouží na výrobu 

krmení pro ŽV

• Živočišná výroba
• Celkem cca 5000 ks skotu 
• Z toho 2500 ks dojnic

• Přidružená výroba 
• Výroba skleníků - EKOGARDEN
• Šití pracovních oděvů
• Servis dojícího zařízení



Rostlinná výroba
18 plodin
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Díky dlouhodobému šetrnému
přístupu k půdě dosahují výnosy
plodin výborných výsledků i v
měně příznivých letech jako byl
například loňský suchý rok



 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

Zemědělská půda Orná půdy Pšenice oz. Ječmen oz. Ječmen j. Kukuřice Řepka Mák

2018 2019 2020



VYSOKOMÝTSKÁ SYNKLINÁLA

• Skupina zemědělských podniků v 
regionu od Vysokého Mýta až k Poličce.

• 20 000 ha orné půdy
• Společný region, 
• Různé pěstitelské podmínky a stav půdy
• Různá intenzita a zaměření
• Společné pokusy meziřádkových plodin

• Demofarma – STATEK BUREŠ, s.r.o. 
• Zemědělské družstvo Dolní Újezd
• Zemědělské družstvo "Růžový 

palouček„ Morašice
• Zemědělské družstvo Sloupnice 
• Zemědělské Obchodní Družstvo Zálší
• ZEOL s.r.o.
• Agroeko Žamberk
• Kverneland Group
• Bednar FMT
• ČZU Praha 



Řepka ozimá vyseta do dvojřádků na rozteč 75 cm
Varianty s pomocnými plodinami v meziřádku 



Pšenice ozimá s pomocnou plodinou – peluška ozimá 2.12.2020





Setí máku s pomocnou plodinou oves / jarní triticale 21.5.2020



Příprava pro Strip-till pod kukuřici pšenice/oves – plošné vs. pásové
setí do meziřádku a varianty dávky digestátu vs. obohoacení digestátu
damem



úspora pesticidů 50 – 65% podle šířky řádku a výšky ramen 



Cílené aplikace přípravků na ochranu rostlin

• Možnosti a podmínky strojů
• Výrazné snížení spotřeby přípravků 3E – Energie, Ekologie, Ekonomika

• Herbicidy
• Insekticidy
• Regulátory růstu
• Fungicidy



Cílené aplikace přípravků na ochranu rostlin







Děkuji za pozornost
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