
PLZEŇSKÝ KRAJ6 Zemědělec v regionu

 Obec Srbice v okresu Domaž-
lice leží na samém severový-
chodním okraji Chodska, v ob-
lasti hlubokých tradic. Oblasti, 
jež byla od 12. století domovi-
nou strážců hranic s výsadní-
mi královskými pravomocemi. 
Minimálně tak hluboko sahají 
i první zmínky o obci, jejíž exi-
stence byla poprvé doložena 
převodem do majetku premon-
strátského kláštera v Doksa-
nech. Mnoho o historii by mohl 
vyprávět Ing. Josef Toupal, 
předseda ZS Srbice a záro-
veň předseda představenstva. 
Všechno tu dýchá historií a sta-
rými mravy, v dobrém slova 
smyslu. Sounáležitost a vědomí 
pospolitosti totiž přináší podni-
ku obrovskou výhodu. Nema-
jí personální problémy. Není 
nouze o pracovní sílu. ZS Srbi-
ce hospodaří na 1499 ha. V při-
lehlých obcích Hlohovčice, 
Těšovice a Poděvousy najdeme 
střediska živočišné výroby. Po-
dle slov agronoma Víta Konopí-
ka, práci na střediscích stávající 
personál zastane, lidé jsou vzá-
jemně zastupitelní a vládne zde 
opravdu rodinné klima. To je 
patrně také důvod, proč vedle 
zkušeného předsedy zakotvil 
mladý člověk. Vít Konopík své 
zkušenosti sbírat teprve začí-
ná. Takže držíme palce, jelikož 
je nad slunce jasné, že právě 
mladý agronom je synonymem 
budoucnosti zdejší zemědělské 
krajiny. Aktivním krajinotvůr-
cem, jak jsem se cestou mohla 
předsvědčit i já, je ostatně právě 
i starší kolega, agronom a před-
seda v jednom, pan Toupal. 

Ve skladbě téměř polovina 
liniových odrůd

Srbičtí chovají přes 1000 kusů 
hovězího dobytka, z toho 500 
dojnic, plemeno red holštýn. Je 
tedy co krmit, odpovídá tomu 
i skladba pěstovaných plodin. 
Ovšem dnes jsme se nepotkali 
kvůli krmení, ale kvůli řepce. 
Je těsně po prvním jarním 
dnu, srdíčka řepek se zmlazují 
a porosty daleko široko ztratily 
zsinalou barvu a zelenají se jak 
o život. Řepku ozimou v osev-
ním plánu najdeme průměr-
ně na dvou stech hektarech. 
Letos je ke sklizni připraveno 
260 ha. Řepky byly zasety od 
15. do 30. srpna 2016 do různo-
rodých podmínek, především 
písčitojílovitých půd. Vzcházely 
postupně, v porostu skutečně 
najdeme velmi malé, později 
vzešlé jedince. Ale agronomic-
ký tandem sází na jistotu a kaž-
doročně výsevek pojistí 10 až 
15 % semen navíc. Ve sklad-
bě najdeme téměř polovinu 

liniových odrůd. Tradičně jim 
poskytují výnos srovnatelný 
s hybridy. Proč ne, ostatně le-
tos mají na 115 ha tu nejlepší 
z nejlepších, liniovou odrůdu 
Arabella. Nejdéle tu však slou-
ží hybrid Arsenal. Dokonce 
déle než mladý agronom, jak 
opět s úsměvem na tváři do-
dává. Nyní je Arsenal zaset na 

95 ha a za posledních 6 let je 
nedílnou součástí odrůdové 
skladby. Důvodem je, jak jinak, 
slušný výnos za všech okol-
ností a setí na horní hranici 
agrotermínu. Zbytek osevu do-
plňují také hybridy: Astronom, 
Silver a Atora. Plochy pod řep-
ku jsou bez výjimky zorány, 
řepka rotuje v osevním postu-

pu min. ve čtyřletých inter-
valech. Každoročně polovinu 
orné půdy prohnojují kejdou 
a hnojem. Statková hnojiva vý-
razně zlepšují strukturu půdy 
především tam, kde je vyšší 
podíl písku. Pokud je dostatek 
srážek, nejsou na těchto lokali-
tách vysoké výnosové propady. 
Srážkové úhrny se pohybují 

nad 500 mm za rok, ale i zde 
jsou specifi cké podmínky pro 
vytvoření srážkového stínu. 
Když má pršet, neprší. To zná 
každý hospodář, každý by rád 
termín i množství srážek plně 
ovládal.

Řepky ve vynikající kondici
Pojďme zpátky k řepkám. 

Jejich kondice je opravdu vyni-
kající. Letošní zimu strávily pod 
sněhem a nyní si na nedostatek 
vody či živin ani náznakem ne-
stěžují. Z celého osevu agro-
nom vyhodnotil rizikových 
pouze 7 ha. Ale zaorávku vy-
loučil. Porosty jsou již plně 
přihnojeny. Během vegetace 
se na podzim i jaře potkají s bó-
rem i sírou. V podniku dokážou 
snadno aplikovat i rozpuštěnou 
hořkou sůl. V základním spek-
tru živin se k řepce dostane asi 
180 kg N, 30 kg P, 30 kg K, 25 kg 
S, 2,5 kg B, plus kapalná hnoji-
va s dalšími stopovými prvky. 
Plevele se daří agronomům 
zvládnout na podzim. Porosty 
v loňském roce neregulovali, 
výjimkou byl pouze Astronom, 
který si kvůli opravdu razantní 
podzimní vegetaci vysloužil 
dávku Lynxu. Veškeré po-
rosty opakovaně insekticidně 
ošetřili. Agronom Konopík si 
pochvaluje dobře fungující sig-
nalizaci stanice ÚKZÚZ v Klu-
kách na Písecku, resp. její 
externí pobočky v Kolovči. 
Informace dostává mailem 
a společně s vyhodnocením 
lapačů na provozních plochách 
má velmi dobrý přehled o ak-
tuálních náletech škůdců. Nyní 
následuje do porostů morfo-
regulační zásah, podle jejich 
aktuálního stavu a předpově-
di počasí agronom odhaduje 

termín na počátek dubna. Do 
řepky obvykle během kvetení 
investují jeden fungicid na hlí-
zenku, lepí, a pokud je třeba, 
desikují.

Tak, jak agronom představil 
technologii pěstování řepky, 
neshledávám žádné výjimečné 
know-how, ovšem obrovskou 
výhodou, bez diskuse, je orba 
a hnojení statkovými hnojivy. 
A i když skutečně řepkám ne-
věnují tu nejvyšší intenzitu vstu-
pů v ochraně, průměrné výno-
sy udržují dlouhodobě kolem 
3,5 tuny. 

Když mě práce zavede do 
končin neznámých, ostatně 
jako každý hledám specifi kum 
kraje, lidských vlastností, způ-
sobu života. Chodové jsou hrdí, 
čestní, názorově pevní, tvrdí 
a sžití s přírodou. To píšou kni-
hy. Jestli tak mohu charakteri-
zovat i mladého agronoma, ur-
čitě ho neurazím. Každopádně 
co tvrdit mohu, je to vyrovnaná 
a klidná povaha. Vnímá příro-
du, je velkým myslivcem a vče-
lařem, a to jsou dobré předpo-
klady pro práci agronoma. Je 
to devíza pro družstvo a celou 
zdejší komunitu.

Takže držíme palce!
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V Srbici mají řepky na chlubení
Ještě půlhodinka cesty do Srbic. Nevycházím z údivu. Přeštice. Přízemní člověk jako já hned myslí na vepřové. A ejhle. Monumentální barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie mi bere dech. Krajina je poseta vesničkami, rybníky a božími muky. Vlastní románský, resp. gotický kostel svatého Víta má i Srbice. Cíl mé cesty. 
Za malou chvilku se o zdejší dominantě v legraci vyjádří i agronom. Údajně je jeho „vlastní“. Mám tu čest hovořit s Vítem Konopíkem, agronomem Zemědělské 
společnosti Srbice.

Agronom Vít Konopík v porostu liniové odrůdy Arabella  Foto archiv firmy

Hybrid Arsenal je zaset v ZD Srbice na 95 hektarech  Foto archiv firmy

Dominanta Přeštic – barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie


