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0 čem se mluví
Co se stalo za 7 dní

Foto týdne

Zaujalo nás

Boj se suchem: Závlahy
jsou v provozu téměř
nepřetržitě, plodinám na
polích to stále nestačí

Pila se má začít stavět
ještě letos. Provoz ve
Štětí ročně zpracuje až
milion kubíků kulatiny

Litoměřicko – Žně v regionu přešly do
druhé poloviny, a zemědělci tak už mohou
předpovídat jejich výsledek. „Je to špatné,
propad ve výnosech u nejvíc pěstované
ozimé pšenice proti loňsku odhadujeme
na víc než jednu tunu z hektaru. Lepší to
není ani u jarního ječmene. Jenom řepka
olejná, která patří mezi hlouběji kořenící
plodiny, překračuje loňský průměr,“ říká
předseda Agrární komory Litoměřicka
Miroslav Novák.
V boji se suchem toho zemědělci v nížině od Řípu po Hazmburk mnoho nenadělají. „My jsme v předchozích letech pro
zachycení vody v krajině vybudovali pod
obcí rybník, ze kterého napájíme kapkovou závlahou ovocné stromy pod Hazmburkem. V současné době ale nezavlažujeme, přítok do vodní nádrže je minimální a my musíme přednostně zachovat
odtok vody do potoka,“ doplňuje ředitel
ZD Klapý Otakar Šašek.

Štětí – První informace o výstavbě dřevozpracujícího závodu Labe Wood ve
Štětí se objevila už v roce 2012 při založení společnosti. Projekt rakouských
vlastníků získal o dva roky později investiční pobídku ve výši 30 % uznatelných
nákladů formou daňových prázdnin. Investoři však s výstavbou otáleli a pobídku
nevyužili.
Celých pět let se o této investici pouze
spekulovalo, až letos se objevilo několik
nových zpráv. Deník zjistil, že na výstavbě
závodu s nákladem přes 2,5 miliardy korun se hodlá největší měrou podílet skupina Eco Investment slovenského papírenského magnáta Milana Fiľa. Ta má ve
společnosti Labe Wood největší podíl – 37
%, Mondi vlastní 25% a o zbytek se dělí
rakouská rodinná pila Holzindustrie Maresch a vídeňští obchodníci se dřevem.
O tom, kdy přesně se pila začne stavět,
není ještě rozhodnuto. I tento projekt
však získal štědrou investiční pobídku
formou daňových prázdnin. „Společnost
Labe Wood ji obdržela loni na jaře na základě předloženého záměru v oblasti výroby v dřevozpracujícím a papírenském
průmyslu, a to do maximální výše 18,9%
z uznatelných nákladů, tedy přibližně půl
miliardy korun,“ uvedla mluvčí investiční
agentury CzechInvest Petra Menclová.

»
„Závlahy jsou v provozu
téměř nepřetržitě.“
Ivo Kadeřábek, Agrokomplex Bohušovice nad Ohří

Závlahy se v zelinářské oblasti Litoměřicka využívají už přes 50 let, systém tvoří
čerpací stanice a nádrže, ze kterých se voda vede na pole samospádem. Největší
pěstitel zeleniny v Ústeckém kraji, společnost Agrokomplex Bohušovice nad Ohří,
obhospodařuje jeden takový systém na
3 500 hektarech polí.
„Za den dokážeme zavlažit až 50 hektarů polí. Závlahy jsou v provozu 24 hodin
denně na 700 hektarech se zeleninou, zalévali jsme i cukrovku, obiloviny a krmné
plodiny, přesto to k dosažení uspokojivé
úrody nestačilo,“ uvádí ředitel společnosti
Ivo Kadeřábek. (se)

ŽNĚ JSOU V PLNÉM PROUDU.
Zemědělci z Klapého se s
kombajnem na polích prohánějí
v noci stejně jako ve dne. Chtějí
totiž stihnout sklidit co nejvíce
obilí, dokud panuje suché počasí.
Kombajnéři mají ve stroji filtry
proti prachu, trochu se také v
kabině ochladí klimatizací. I tak
je to ale dřina. „Dneska jsem už
zničil část kosy, vypadaly z lišty
žabky a musel jsem několikrát
opravovat. Obilí je vlivem sucha
nízké, tak musíme spustit lištu
nízko a stačí kámen a je zle,“
řekl jeden z kombajnérů. Část
obilí zemědělci uskladní ve
vlastních sýpkách a část odvezou
do výkupu do sila v Lovosicích.
Foto: Deník/ Karel Pech

»
„Očekáváme přínos
dalších pracovních míst.“
starosta Štětí Tomáš Ryšánek

Pila, ve které najde práci zhruba 160
zaměstnanců, se má stát jedním z největších českých zpracovatelů a výrobců
truhlářského a stavebního dřeva. Očekává
se, že ročně zpracuje až milion kubíků
jehličnaté kulatiny. (se)
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