


Základní údaje - RV

obilí 1410 ha
 řepka 552 ha
kr. plodiny 1600 ha

Celková výměra 5295 ha z.p. 
- 3599 o.p.  (68 %)
- 1696 TTP (32 %)

Od 1.4.2014 700 ha z.p. 
(školní statek JČU v ČB)



Výměry jednotlivých plodin 2018
Plodina

Krásná 
Hora Petrovice Třebsko

Haklovy 
Dvory

Celkem 
[ha]

oz. pšenice 255,09 177,63 222,86 139,32 794,9
oz. ječmen 161,9 58,16 120,04 27,14 367,24
žito 98,51 98,51
jar. pšenice 9,2 9,2
jar. ječmen 21,12 17,44 51,68 90,24
oves 5,31 44,98 50,29
celkem obiloviny 551,13 298,21 394,58 166,46 1410,38
oz. Řepka 194,09 106,11 192,14 60,29 552,63
GPS směsky 106,8 98,35 205,15
jetel 98,99 98,99
jetel podsev 105,87 105,87
vojtěška 149,35 86,17 235,52
vojtěška podsev 41,48 41,48
svazenka 14,75 14,75
kukuřice 288,64 272,47 110,36 201,03 872,5
hrách 29,34 64,31 12,6 106,25
lupina 17,72 17,72
biopásy 6,41 3,6 10,01
žito BPS 35,78 35,78



RV

• změna krmivové základny – GMO soja
• náhrada – hrách, lupina, řepka, 
• extrudér – hrách, řepka, kukuřice…
• roční výroba: 30 tis. t senáže

30 tis. t siláže



Základní údaje - ŽV
Skot celkem     4230 ks 

- Dojnic  1540 ks
- Krásná Hora   858 ks plemeno C (8 700 l)
- Petrovice        703 ks plemeno H (12 000 l)
Dodávka mléka: 14 500 tis.l

- KBTPM 420 ks plemeno BA a MS



ŽV

• max. využití vlastních krmiv
(hrách, lupina, řepka, mláto)

• kvalita senáží – rozhodující N látky a
stravitelnost vlákniny

• Kukuřice pro krávy - shredlage



Demonstrační farma

• 22.6. den otevřených dveří
• zaměřit se na precizní zemědělství
• protierozní opatření
• udržení vody v půdě – celoročně pokryv 

zelenou hmotou 
• podmítka – setí str. směsek - svazenka



Technologie strip - till





Konvenční technologie (70 mm srážek)



Technologie strip – till (70 mm srážek)



Zadržení vody
• správné střídání plodin
• podrývání utužené půdy
• ŽV – mikrobiální život v půdě
• Vápnění – správné pH
• obnova starých rybníků a tůní
• Zjednodušená dokumentace – možnost 

dotace MZe, MŽP
Obení rybník – 1ha – náklady do 600 tis. Kč 
• obec: bagr
• ZD: odvoz bahna a rozhrnutí na pole + vápnění



Závěr

• Správné nastavení zem. politiky po r. 2020
podpora ŽV

• Precizní zemědělství
• Šlechtění suchovzdorných odrůd
• Řešení bílkovinného progranu
• Protierozní technologie



Konec prezentace
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