
S ředitelkou ZD Všestary
Ing. Monikou Nebeskou jsme
hovořily o současnosti i plánech
do budoucna tohoto podniku.

Zemědělské družstvo Všestary
hospodaří v Královéhradeckém
kraji v řepařské výrobní oblasti
na 2300 ha zemědělské půdy.
Pěstují 760 ha pšenice, 410 ha
cukrovky, 120 ha jarního ječme-
ne, 165 ha ozimé řepky, 300 ha
kukuřice, z toho téměř polovina
výměry je určena na siláž, ale
i 100 ha sóji. Zbývající jsou trvalé
travní porosty. Nosnou plodinou
je cibule, letos zasetá na 201 ha,
která nese zeměpisné označení
původu Všestarská cibule. V ob-
lasti živočišné výroby se speciali-
zují na výrobu mléka. Zeměděl-
ský podnik zaměstnává 65 lidí,
dalších dvanáct pracuje ve dvou
dceřiných firmách.

První je společnost Vital Czech,
s. r. o. Ta se od svého založení
v roce 2000 specializuje na ná-
kup, skladování, třídění, balení
a prodej kvalitní cibule pro kon-
cové zákazníky. V průběhu roku
zpracuje okolo deseti tisíc tun ci-
bule. Od února 2014 se může
chlubit národní značkou kvality
potravin Klasa. Samozřejmostí je
certifikát HACCP.

Druhá, Vital komodity, s. r. o.,
je mimo jiné komisionářem vy-
soce kvalitního osiva firmy Pio-
neer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH a výrob-
cem extrudovaného řepkového
šrotu známým pod názvem Vita-
lPro.

Kromě prvovýroby se ZD
Všestary dostává na trh pod ob-
chodní značkou Vitaltech se ze-
mědělskou a zahradní techni-
kou a náhradními díly. Nabíze-
ný sortiment je velice rozsáhlý

– zahrnuje kloubové a telesko-
pické nakladače Giant, návěso-
vou techniku Stronga, rozdru-
žovače, zastýlače a řezačky slá-
my Teagle, stroje na přípravu
půdy a mulčovače od firmy Vo-
gel Noot. Novinkou je komu-
nální a zahradní technika Ku-
bota. V nabídce nechybí ani ze-
mědělské a sadařské traktory
Kubota.

Špičkový pěstitel cukrovky

Půdy v Zemědělském družstvu
Všestary jsou hluboké hlinité, je-
jich úrodnost každoročně podpo-
rují dodáním organické hmoty.
Cílem je udržet kvalitu půdy i pro
nadcházející generace. Podle
Ing. Nebeské se tady v přiroze-
ném koloběhu zužitkuje vše – od
hnoje z živočišné výroby po cuk-
rovarnické výpalky. Zpracování
půdy se odvíjí od pěstované plo-
diny – pod cibuli je nutná orba, ji-
nak se obdělává bezorebně
Horschem. Hospodaří podle me-
tod precizního zemědělství s vy-
užitím nejnovějších pesticidů
s vysokou účinností, které jsou
zároveň šetrné k životnímu pro-
středí. Většinu živin aplikují cíle-
ně s využitím GPS navigace.

ZD Všestary patří mezi tři nej-
větší tuzemské pěstitele cukrov-
ky. Předloni tu docílili výnosu
cukrovky 92 t/ha přepočtených
na 16% cukernatost a loni dosáh-
li 84 t/ha. Sklizeň usnadňuje
vlastní sklízeč značky Holmer.
Loni začali sklízet kolem 15. září
a končili na počátku prosince.
Osm tisíc tun cukrovky odváželi

ze skládek na poli v průběhu led-
na. Jak Ing. Nebeská informova-
la, řepnou hromadu na poli ne-
zafoukávají slámou, kterou spo-
třebuje skot, ale kupy cukrových
bulev zakryjí ochrannou látkou
TopTex. Cukrovka se zpracová-
vá v cukrovaru Tereos TTD,
a. s., v Českém Meziříčí, kam do-
dávají cukrovku na cukr i biolíh.

Kukuřice pro skot
Základním prostředkem ve vý-

živě skotu je kukuřice na siláž,
které patří 120 ha pěstební plo-
chy, a na dalších zhruba 180 ha
pěstují kukuřici na zrno. Kukuři-
ci vysévají do kypré půdy kolem
20. dubna na klasickou 75cm
vzdálenost s hnojením hnojem
pod patu. Insekticidně ošetřují
proti zavíječi, přičemž kladou
důraz na systém signalizace, kdy
se pomocí sumy teplot stanoví
optimální termín ošetření poros-
tů pomocí samojízdného postři-
kovače přípravky Integro a Ste-
ward. Tím zamezí i rozvoji hou-
bových chorob v siláži.

Firma Pioneer Hi-Bred Nort-
hern Europe Sales Division
GmbH každoročně zakládá

a na zrno vyhodnocuje na tam-
ních polích pokusy se svými
hybridy kukuřice. V době silá-
žování ve Všestarech organizu-
je svozné místo, kde pracuje
„pioneerská“ mobilní labora-
toř, kam mohou okolní pěstite-
lé kukuřice dovézt vzorky
svých rostlin pro stanovení ob-
sahu sušiny a dalších nutrič-
ních parametrů, které napomá-
hají určit optimální termín sk-
lizně kukuřice na siláž.

Sklizeň usnadňuje vlastní ře-
začka na siláž a kombajn na zr-
no. Loňský výnos silážní kukuři-
ce dosáhl podle Ing. Nebeské
ke 45 tunám původní hmoty
z hektaru s průměrným obsa-
hem sušiny 33 % a obsahem
škrobu 31–34 %. Siláž ukládají

na mléčné farmě v Chlumu v si-
lážních žlabech, pro přechodné
období slouží navíc ještě tři si-
lážní vaky. Každý měsíc provádí
rozbor kvality siláže.

V ZD Všestary pěstují již
šestým rokem pouze odrůdy
firmy Pioneer. Nosným hybri-
dem pro sklizeň na zrno je dí-
ky výši a stabilitě dosahova-
ných výnosů hybrid PR38N86.
Dále pěstují hybridy PR39F58
a P8000, jež lze použít jak na si-
lážování, tak i pro sklizeň na
zrno. Při sklizni používají kon-
zervant do kukuřice 11CFT, je-
hož základem je Lactobacillus
buchneri, který produkuje en-
zym narušující strukturu vlák-
niny, čímž zvyšuje stravitel-
nost siláže pro skot.

Plastičtí polotrpaslíci
Řepku pěstují na 150 hekta-

rech, podle Ing. Nebeské je le-
tošní stohektarový pokles osevní
plochy řepky v souladu s celko-
vým osevním postupem. Již čtvr-
tým rokem pěstují ve Všesta-
rech pouze odrůdy řepky Pione-
er. Celá výměra je oseta pouze
polotrpasličími hybridy, se kte-
rými mají ty nejlepší zkušenosti.
Nosnými odrůdami jsou plastic-
ké PR45D03, PR44D06 a mají tu
i loňskou novinku PX104. Jed-
nou z výhod polotrpasličích hyb-
ridů je široké seťové okno.

(Pokračování na str. 21)
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Lucie Poláková

Porost s polotrpasličím hybridem řepky PX104 byl počátkem
března pěkně přisedlý Foto Lucie Poláková

Za úspěchem stojí kvalitní tým lidí
Špičkoví odborníci a rovnováha mezi živočišnou a rostlinnou výrobou, to je know-how Zemědělského družstva Všestary, kde se pojí um českých a nizozemských
profesionálů. Půda je tu na prvním místě a v přirozeném koloběhu se do ní navrací organické živiny v podobě chlévské mrvy, ale i cukrovarnických výpalků,
nezapomíná se ani na vápnění. Kromě pšenice, cukrovky, jarního ječmene, řepky a kukuřice má ve Všestarech dlouholetou tradici pěstování cibule.

Ředitelka ZD Všestary,
Ing. Monika Nebeská, je
v podniku již osmnáct let

Zemědělské družstvo Všestary hospodaří na polích, kde vojáci
prolili svou krev během prusko-rakouské války v bitvě u Hradce
Králové v roce 1866 Foto Lucie Poláková

inzerce

ZD Všestary maximálně dodržuje zásady správného
hospodaření na zemědělské půdě.
Péče o strukturu půdy se tam odvíjí od vyváženého hnojení
minerálními hnojivy i organickou hmotou, samozřejmostí
je vápnění.
Filozofií podniku nejsou vysoké výnosy za každou cenu,
ale udržení přirozené rovnováhy.

Klíčové informace



(Dokončení ze str. 20)
V případě časného výsevu ne-

mají tendenci na podzim pře-
cházet do dlouživého růstu a zá-
roveň se dobře vyrovnávají
i s případným pozdním termí-
nem setí.

Na jaře není nutný morforegu-
látor. Jejich nižší výška usnadňu-
je vstup mechanizace do poros-
tu. Díky menšímu množství
hmoty je sklizeň rychlejší a sni-
žují se náklady na pohonné hmo-
ty. Jejich předností je rovněž ne-
poléhavost. Loni tady měla řep-
ka průměrný výnos 4,1 t/ha.

Všestarská cibule
Cibule se ve Všestarech pěstu-

je velkoplošně od roku 1964.
Nadmořská výška se tam pohy-
buje kolem 265 m a klima spolu
s hlubokými úrodnými půdami
vyhovují jejímu pěstování. Podél
řeky Labe navíc vybudovali nový
závlahový systém. Jak řekla
Ing. Nebeská, kladou důraz na
co nejkvalitnější zajištění celého
procesu od vypěstování až po
vlastní distribuci, každá rostlina
je důležitá.

Pěstovaná plocha se dříve pohy-
bovala okolo 80 ha, vloni to bylo
140 ha a letos zaseli cibuli na 201
ha. Patří tak v České republice ke
třem největším pěstitelům cibule.
ZD Všestary má pro tuto zeleninu
celý systém skladování včetně po-
sklizňové linky. Vlastní moderní
sklady cibule umožňují zachovat

kvalitu cibule i při delším sklado-
vání (až deset měsíců).

Základní předností Všestarské
cibule je její značná nezávislost
na výkyvech měsíčních či roč-
ních srážek. Nedostatek srážek
se neprojeví ani na kvalitě, ani na
kvantitě vypěstované cibule. Od
roku 2008 je Všestarská cibule

zapsaná do Rejstříku chráně-
ných označení původu. Její origi-
nalita spočívá v tom, že obsahuje
o čtvrtinu více železa než prů-
měrná cibule, a dokonce dvojná-
sobek niacinu (vitamín B3).

Všestarská cibule se pěstuje
z vysoce kvalitních hybridních
osiv dovezených z Nizozemska

a Německa. Letos využili přízni-
vých podmínek časného jara
a začali sít cibuli brzy, už 28. úno-
ra. U cibule je podle Ing. Nebes-
ké velmi důležité udržet zdravý
a čistý porost bez plevelů od vze-
jití až po sklizeň, aby se nesnížila
její kvalita a výnos. Problémy
u cibule dělají drátovci, proti
nimž je účinné insekticidní mo-
ření. Důležitá je rovněž pečlivá
fungicidní clona proti houbovým
chorobám, což minimalizuje ztrá-
ty při skladování. V příznivém ro-
ce se hrubé hektarové výnosy
Všestarské cibule pohybují ko-
lem 600 tun. Od roku 2007 pravi-
delně obhajují certifikát Globa-
lGAP. Dceřiná společnost Vital
Czech, s. r. o., cibuli ze skladů tří-
dí, balí a posléze distribuuje do
tuzemských supermarketů.

Mléko pro výrobu nivy
Na rostlinnou výrobu navazuje

rozsáhlá živočišná výroba. Mléč-
ná farma Chlum ročně vyprodu-

kuje okolo 5,5 milionu litrů mlé-
ka. Špičkové stádo holštýnského
skotu tvoří 600 dojnic s vysokou
užitkovostí – produkce mléka lo-
ni dosáhla 10 662 litrů. Součástí
je rovněž odchov mladého sko-
tu. Mléko od všestarských doj-
nic putuje do nedaleké mlékár-
ny, kde z něj vyrábějí nivu. Před
třemi lety ZD Všestary zrekon-
struovalo dojírnu s kapacitou 20
tisíc litrů nadojeného mléka.

Chov krav závisí na lidech a je-
jich zkušenostech, proto tu nepo-
nechali nic náhodě a hlavní zoo-
technik Martijn Veening má živo-
čišnou výrobu v krvi – vyrostl
v Nizozemsku na farmě, praxi
v chovu skotu získal také na stáži
ve Spojených státech americ-
kých. Holštýnský skot je citlivý
na změny, základem krmné dáv-
ky je kukuřice, cukrovarnické říz-
ky (nedávají vojtěšku), sója, řep-
ka a další ingredience. Mléko do
sýrárny dodávají se stejnoměr-
nou kvalitou.
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Předností polotrpaslíků je rychlá a jednodušší sklizeň, porost
nepoléhá Foto Lucie Poláková

Silážní jámy důkladně zakrývají dvojitou plachtou, aby siláž zůstala
zdravá odshora až dolů Foto Lucie Poláková

Před pěti lety kompletně zrekonstruovaná prodejna Vital Tech nabízí zemědělskou a zahradní
techniku, mimo jiné prodávají návěsy a traktory Kubota Foto Lucie Poláková

V mléčné farmě v Chlumu chovají šest stovek dojnic holštýnského skotu
Foto Lucie Poláková

inzerce


