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Den otevřených dveří v Šestajovicích
Zemědělský svaz ČR se rozhodl řešit nezájem veřejnosti
o agrární sektor, a proto přistoupil na realizaci dnů
otevřených dveří v zemědělských podnicích.
ilotní den otevřených dveří se
uskutečnil 3. a 4. května, kdy se
veřejnosti, ale také školákům a předškolním dětem otevřela Zemědělská
obchodní společnost Šestajovice-Jirny a.s. ležící v okrese Praha-východ.

P

O podniku
ZOS Šestajovice-Jirny a.s. vznikla
v roce 1993 jako jedna ze tří nástupnických organizací po transformaci
ZD Nehvizdy. Na pražských a přilehlých pozemcích obhospodařuje
800 hektarů zemědělské půdy, na
nichž se v současné době pěstují především plodiny vhodné jako krmivo
pro hospodářská zvířata.

Před několika lety se ustoupilo od
pěstování cukrové řepy. Mezi tržní
plodiny tak v současnosti patří pouze
potravinářská pšenice a sladovnický
ječmen. Dvě třetiny ploch jsou osety
krmnými plodinami, zejména kukuřicí na siláž, ale i na zrno, krmným
obilím – ozimý ječmen a tritikale.
Víceletou pícninou na orné půdě je
vojtěška. Jako pícnina se zde pěstuje
také žito.
Hlavním odvětvím živočišné výroby je chov mléčného skotu. Celkem se v šestajovické společnosti
chová 920 ks hovězího dobytka,
z toho je 450 dojnic a zbytek jsou telata, jalovice a býci na žír.

Ing. Miloš Bulíř provedl odbornou veřejnost sám.

Dveře zemědělské techniky byly také otevřeny.

Prohlídka stájí se těšila velké oblibě.
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Z tradičního českého červenostrakatého plemene vzniklo během několika let převodným křížením vysokoužitkové černostrakaté holštýnské
stádo. Zlepšením pohody dojnic
v rekonstruovaných stájích, kvalitním
krmením a využitím špičkové kanadské a americké genetiky se podařilo
během dvaceti let zvýšit průměrnou
denní užitkovost ze 14 litrů na současných 24 litrů mléka na dojnici a den.

Přišly i děti z mateřských školek.

Vlastní dojení probíhá v nové dojírně pro 2x15 krav, mléko putuje
do Mlékárny Pragolaktos v Kyjích,
která je součástí mlékárny Müller
v Německu. Denní dodávka mléka
do mlékárny dosahuje v průměru
10 800 litrů. »Mléko si také můžete
koupit u nás ve faremní prodejně, kde
si lze každý pátek od 9 do 15 hodin
mléko zakoupit,« uvedl ing. Miloš
Bulíř, ředitel ZOS Šestajovice-Jirny.
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»Kromě toho si zde můžete domluvit
také selata na grilování, selata určená
na výkrm a jatečná prasata.«
Zemědělská společnost se zabývá
i chovem prasat. Celkem je zde ustájeno 250 prasnic základního stáda
a přibližně 3000 prasat ve výkrmu
v různých váhových kategoriích.
I toto odvětví prošlo v nedávné době
rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Díky těmto investicím je možné
ročně odchovat 26 selat od jedné
prasnice a ve výkrmu dosáhnout
denního přírůstku 800 gramů. »Přesto chov a výkrm prasat v současnosti
nevydělává, neboť v uplynulém roce
vzrostly náklady na krmiva a výnosy již nestačí tento nárůst převýšit,«
podotkl ing. Bulíř v úvodním slovu
při zahájení Dne otevřených dveří ve
své společnosti.
Čtrnáct dnů intenzivních příprav,
úklidu a domlouvání předcházelo
dvoudenní akci. Zapojili se všichni
členové podniku i rodinní příslušníci, kteří nejen uklidili celý areál, ale
také vymalovali.

»Tento projekt vznikl především
z toho důvodu, že chceme veřejnosti
a především dětem ukázat, co všechno zemědělství jako takové obnáší
a že by si měl každý práce zemědělců
vážit. Zároveň doufáme, že dospělí
návštěvníci pak budou více preferovat české potraviny a některé z dětí
si třeba vybere práci v zemědělství

jako své budoucí povolání,« zmínil
při zahájení ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky.

Dárečky pro děti
Pro děti bylo připraveno mnoho
drobných dárečků od sponzorů celé
akce – jmenujeme např. VVS Vermě-

Den pro školy
Páteční den tak mohl přivítat nejen
představitele zemědělského odvětví a zástupce Zemědělského svazu
v čele s předsedou ing. Martinem
Pýchou, ale také starosty obou spřízněných obcí a další. Brány se otevřely zejména našim nejmenším, kteří
budou mít v rukou další osud naší
společnosti i zemědělství jako takového. »Třeba mezi nimi máme nového ministra zemědělství,« zažertoval
ing. Pýcha.
Zemědělská obchodní společnost totiž pozvala na 400 školáků
a mateřinky, aby se na vlastní oči
přesvědčili, jak vypadá moderní zemědělství. Žáčci z okolních škol –
Klánovic, Šestajovic, Jiren, Tuklat či
Horních Počernic dorazili do areálu
navzdory nepříliš příznivému počasí.
Odměnou jim však byla prohlídka
stájí s prasaty i porodny se selátky,
procházka stájemi se skotem včetně
možnosti pohladit si a nakrmit telátko. To vše s výkladem. K vidění byly
také zakrslé kozy, ovce a pár slípek
s kohoutem. Velké oblibě se těšila
též zemědělská technika, která byla
v obležení, neboť i zde byly dveře
otevřené a každé děcko se mohlo posadit za volant traktoru či kombajnu.

řovice či CRV Czech Republic. Obě
společnosti totiž se ZOS Šestajovice-Jirny úzce spolupracují. Kromě
toho nechal ing. Bulíř každému dítěti
připravit párek v rohlíku s uzeninou
z Jatek Sojka v Kouřimi, kam dodávají jatečná prasata, limonádu a do
dárkových látkových tašek s logem
společnosti také půl litru mléka od
místních kraviček.
Sponzorská Poděbradská mlékárna připravila nejen dárečky, ale
i ochutnávku. Dík patří také Pragolaktosu za ochucená mlíčka, Kvartě
za kšiltovky pro studenty z brandýské střední zemědělské školy, kteří
výrazně podpořili akci výpomocí na
stáncích, stanovištích a při organizaci parkování, ale také jejich vedoucímu praxe ing. Zdeňku Janouškovi.
Za pojištění dětí je třeba poděkovat
i společnosti Renomia Agro.
Z projektu Zemědělství žije! přibyly drobné dárky od společností
Farmet, Schaumann či OK Group,
ale i ze Svazu chovatelů holštýnského skotu.
Vstup do areálu vyzdobil rostlinami a žebřiňákem ing. Herynek,
zkušený zahrádkář a bonsaista. K
moderním strojům přibyla i historická technika. Traktor John Deere
s přívěsem přivezla i firma Bednar
FMT.

Lákavé občerstvení

Selátka lákala většinu dětí.

Zemědělství žije!
V rámci projektu »Zemědělství
žije!« pro ně byl připraven interaktivní program s naučnou stezkou
»Poznáváme zemědělství«, poznávačky semen, klasů, krmiv včetně
těch minerálních z produkce VVS
Verměřovice a karet se zemědělskou
technikou, plodinami a pro nejmenší
s hospodářskými zvířaty. Na ty podstatně starší čekala poznávačka plemen skotu a ovcí či značek traktorů.
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Sobotní den přinesl i bohaté občerstvení a country kapelu.

Sobota již byla ve znamení veřejnosti. I přes deštivé dopoledne
dorazily stovky lidí a když se vyjasnilo nechyběla příležitost vytáhnout
lavičky a stoly a po prohlídce si dát
grilované prasátko za pár grejcarů
a korbel piva z rukou místních hasičů
a myslivců, kteří ochotně s občerstvením vypomohli, či ochutnat chléb s domácím sádlem z rukou paní Bulířové.
K tomu hrála prima country kapela.
Kdo měl chuť na sladké, nemohl
pohrdnout zákusky paní Bulířové či
si dopřát domácí perníčky nebo nějakou pochoutku z mnoha výrobků
letňanského pekařství Oheim. Kdo
chtěl, mohl si zakoupit uzeninu z Brniště, nebo místní mléko z farmy.
MAS Pošembeří přijela s regionálními produkty od ovčích sýrů po
marmelády, čaje či mošty. Stačilo jen
ochutnat a vybrat si. MAS Pošembeří také prezentovala unikátní Středočeskou ovocnou stezku. Nejen díky
odpolednímu vyjasnění dorazilo
v sobotu do areálu ZOS Šestajovice-Jirny na 700 návštěvníků.
Brány svých podniků otevřou veřejnosti v rámci projektu »Zemědělství žije!« i další členské zemědělské
podniky v různých koutech České
republiky, a to již během června, ale
také na podzim letošního roku. Pro
aktuální informace o plánovaných
akcích navštivte webové stránky
www.zemedelstvizije.cz.
Text a foto Soňa JELÍNKOVÁ
foto Pavel Horák
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