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Dělejte s námi svět krásnější



OTOČ A SÁZEJOTOČ A SÁZEJ

Je pravý čas postarat se o letošní úrodu čerstvé zeleniny a ovoce vlastními silami.

Přestat spoléhat na dovoz plodů přes půlku světa a ještě mít pochybnosti o jejich kvalitě.

Česká značka FLORIA nabízí řešení všem, kteří prostě chtějí mít zdravou zeleninu a ovoce 
na dosah ruky, kdykoliv a kdekoliv. Ano, i v panelákovém bytě, i v domě bez zahrádky!

A JAK TO FUNGUJE?
Sazenice vysazujete přímo do obalu, ve kterém uděláte otvory podle návodu. Odeberete 
trochu zeminy, vsadíte sazenici, zeminu vrátíte zpět a je hotovo. Pak už jen zalijete
a udržujete substrát dostatečně vlhký.

O sazenice bude dobře postaráno. Živiny si vezmou z účinného přírodního hnojiva, 
o hospodaření s vláhou a dostatek vzduchu se postarají kokosová vlákna. Složka Bentonit 
pak pomůže rostlinám přijmout co nejvíce živin.

VLASTNÍ JAHODY, 
VLASTNÍ ZELENINA 

pro každého. I bez zahrádky.

VLASTNÍ JAHODY, 
VLASTNÍ ZELENINA 

pro každého. I bez zahrádky.

K DOSTÁNÍ JSOU

DVA TYPY 
„OTOČ A SÁZEJ“ SUBSTRÁTU

Podpořte prodej substrátu a potřebných rostlin k výsadbě názornou ukázkou využití!

TIP
pro prodejce:
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v  době tisku tohoto vydání magazínu 
společnosti AGRO CS vláda postupně 
rozvolňuje nařízení a omezení v  sou-
vislosti s pandemií koronarivu. Mimo 
omezení cestování, návštěv, uzavření 
obchodů, nošení roušek a podobně, 
způsobila pandemie celosvětově krizi. 
Krizi, která ale v  první fázi probudila 
v  českém národu „pěstitelské geny“. 
Kdo má zahrádku, věnoval se jí o to víc. 
A kdo neměl, pěstovat začal. Z  toho 
plynoucí obrovský nápor na logisti-
ku, výrobu, obchod a účetního zázemí  
odhalil charaktery lidí. 
Jsem neskutečně hrdý na vás, všechny 
zaměstnance AGRO CS a dceřiných 
společností, s  jakým odhodláním a 
energií jste se s  touto situací vypořá-
dali. Jak vedoucí pracovníci vedli své 
podřízené, samostatně pracující zod-
povědně pracovali z domu a manuálně 
pracující dřeli do úmoru. Opravdu exce-
lentní výkon. 
Jestli přijde další vlna pandemie a krize 
se prohloubí, to v tuto chvíli nikdo najis-
to neví. Ale já vím, že ať přijde cokoliv, 
takto spolupracující kolektiv překoná 
kdejakou krizi. Jde o to stále táhnout 
za jeden provaz a být připraven. To už 
je úkol pro nás, pro vedení společnosti. 
Děkuji za spolupráci v  tomto roce  
a přeji příjemnou dovolenou, ať už na 
zahradě, u rybníka, na horách nebo 
možná i u moře. 

Bc. Jan Harant
Statutární ředitel AGRO CS a.s.
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Hornbach BAUMARKT CS 
SPOL. S R.O.

HORNBACH HOLDING má sídlo 
v  Německu a provozuje 160 DIY 
(Do It Yourself) megastorů se 
zahradními centry v  devíti evrop-
ských zemích. Jeho historie sahá 
až do 19. století, holdingem se stal 
v roce 1993 a postupně expando-
val do dalších zemí. 

Do České republiky HORNBACH 
expandoval v devadesátých letech,  

kdy také přibližně začala spolu-
práce se společností HORNBACH 
BAUMARKT CS spol. s  r.o. Tato 
společnost řídí jednotlivé prodejny 
v České republice, se kterými úzce 
spolupracujeme. Prodejny Horn-
bach najdete také na Slovensku 
a v Rumunsku, kde se o ně starají 
naše dceřiné společnosti AGRO CS 
SLOVAKIA a AGRO CS ROMANIA. 

Každý z Vás už určitě někdy 
navštívil prodejnu HORNBACH. 
Ano, i tato společnost patří  
do skupiny našich významných 
obchodních partnerů. 

PŘEDSTAVUJEME
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text: Luděk Habarta, Petra Šrůtková, foto: Hornbach Baumarkt CS

V  současné době dodáváme do 
všech zmiňovaných prodejen širo-
ký sortiment našich výrobků. 
Na českém trhu jsou to kromě  
známých Agro a Floria výrobků také 
značky Natura a privátní značka 
FloraSelf. V tomto případě se jedná 
o substráty vyráběné na základě 
vlastních receptur Hornbachu. Cel-
kem 18 druhů v  různých litrážích 
a 3 druhy barevné štěpky v  bale-
ní 70l. Také design obalů a jejich 
provedení pochází z marketingové 
dílny Hornbachu. 
Substráty jsou vyráběny v  každé 
zemi samostatně. Hnojiva a osiva 
produkujeme v  Čechách, na Slo-
vensko a do Rumunska je potom 
dováží naše dceřiné společnosti. 

Odtud dále putují na jednotlivé mar-
kety ve statisícových množstvích.
Takové objemy se samozřejmě 
nedají realizovat bez propraco-
vané logistiky. Hornbach letos 
spustil rezervaci časových oken  
i pro zahradnický sortiment a těží 
z  toho obě strany. Zákazník má 
přesnou informaci, kdy naše zbo-
ží obdrží, a my přesně víme, kde  
a kdy bude kamion vyložen. 
Vzájemně provázaní jsme i přes 
systém Hornbach Adam, který  za-
jišťuje zalistování každého nového 
výrobku do interního systému. 
Kromě logistických dat umožňuje 
připojení popisných textů na letá-
ky nebo účtenky, obrázků do kata-
logů bezpečnostních listů a dalších 

nezbytných informací potřebných 
pro vytváření objednávek.
Více informací o spolupráci 
s Hornbachem se dozvíte na stra-
ně č. 6 v  rozhovoru s  nákupčím 
zelené zahrady Hornbachu panem 
Danielem Brychtou.

Přehled prodejen HORNBACH
ČESKÁ REPUBLIKA 
Prodejna Adresa Kontakt
Brno Heršpická 3, 639 00 Brno Tel.: 531 016 000
Hradec Králové Rovná 1697, 500 02 Hradec Králové Tel.: 498 510 000
Olomouc Rolsberská 10, 779 00 Olomouc - Hodolany Tel.: 588 480 000
Ostrava Svinov Bílovecká 3, 721 00 Ostrava Svinov Tel.: 597 224 000
Ostrava Vítkovice Rudná 2978/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice Tel.: 596 980 160
Plzeň U Prazdroje 2750/24, 301 00 Plzeň Tel.: 377 999 000
Praha Černý Most Chlumecká 2398, 198 98 Praha Tel.: 225 357 000
Praha Čestlice Lipová 281, 251 01 Průhonice - Čestlice Tel.: 221 668 000
Praha Řepy Slánská 1706/2, 163 00 Praha 6 Tel.: 225 353 000
Praha Velká Chuchle Strakonická 62, Velká Chuchle Tel.: 221 669 000

SLOVENSKO
Prodejna Adresa Kontakt
Bratislava Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava Tel.: 02/482 220 00
Bratislava - Ružinov Galvaniho 9, 821 04 Bratislava Tel.: 02/487 090 00
Košice Moldavská cesta 22, 040 11 Košice Tel.: 055/783 30 00
Prešov Rusínska 7, 080 01 Prešov Tel.: 051/474 80 00

RUMUNSKO 
Prodejna
Hornbach Timisoara Hornbach Brasov Hornbach Sibiu Hornbach Berceni
Hornbach Militari Hornabach Ilfov Hornbach Balotesti 
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text: Petra Šrůtková
foto: Daniel Brychta

DANIELA BRYCHTUDANIELA BRYCHTU

HLAVNÍHO NÁKUPČÍHO SORTIMENTU  
ZELENÁ ZAHRADA 
HORNBACH BAUMARKT CS SPOL. S R. O.

otázek prootázek pro   5 5  
1. Odkud jste do Hornbachu při-
šel a proč zrovna tento řetězec?

Do společnosti Hornbach jsem pře-
šel v roce 2011 z obchodního řetězce 
Globus, kde jsem strávil 14 let. Prá-
ce v Hornbachu byla novou profesní 
výzvou. Líbil se mi koncept prodeje  
a uspořádání prodejních ploch. 
Stejně tak šíře sortimentu a kva-
lifikovaný personál, pro kterého je 
zákazník na prvním místě. V  nepo-
slední řadě mi bylo sympatické také 
to, že je společnost rodinná firma  
a má pověst výborného zaměst-
navatele. Cítil jsem, že jde neustále  
dopředu, že se zde můžu hodně na-
učit, ale zároveň také hodně přispět 
svými zkušenostmi a znalostmi,  
které jsem nabral za předchozí roky.

2. V letošním roce jsme pro Vás 
připravili řadu novinek, jak vidíte 
jejich uvedení na trh, prodej a zá-
jem o ně? 

Společnost Agro CS má vždy  
zajímavé a novátorské myšlenky 
v  oblasti péče o rostliny a je ino-
vátorem na českém trhu. Zejména 
řada Natura si získává více zá-
kazníků a novinky jdou dobře na 
odbyt.  Nás prodejce tím ale spo-
lečnost Agro často staví do složité 
situace. Novinek je hodně a místa 

na prodejnách málo. Portfolio Agro 
je poměrně široké, artikly se pro-
dávají vesměs dobře všechny.  
Je tedy složité hledat ty méně  
prodejné, které by mohly být na-
hrazeny novinkami.

3. Jaké zaznamenáváte ohlasy 
na naše výrobky?

Ohlasy zákazníků jsou pozitivní, 
což dokazují i prodeje, které ros-
tou. Také naši spolupracovníci na 
marketech mají sortiment Agro 
rádi. Mnoho zákazníků jde už pro 
výrobky najisto, nepotřebují tedy 
ani obsluhu. Nejdůležitější je mít 
dostatečnou zásobu. 

4. Co Vás na vaší práci baví/zají-
má nejvíce?

Moje práce je velmi pestrá, zahra-
da má neustále nějakou sezónu. 
Baví mě možnost ovlivňovat  
prodejní směry, vytvářet impulsy 
a prezentace pro naše zákazníky 
a projektově skládat sortiment. 
V  Hornbachu nám nejde o jed-
notlivé produkty, ale o projektový  
sortiment, který naši zákazníci 
oceňují. Nemám na starosti jen sa-
motný nákup, ale také to, jak bude 
sortiment na marketech prezento-
ván. Hornbach je mezinárodní spo-
lečností a je zajímavé i inspirující, 

setkávat se se zahraničními ko-
legy a vyměňovat si zkušenosti. 
Koncernová síla nám pak umož-
ňuje získat nejlepší nákupní 
ceny a sortiment. Úspěch, který 
máme, je i dílem našich kvalitních  
dodavatelů, se kterými budujeme 
dlouholetou spolupráci. To, že je 
Hornbach rodinná firma, se pro-
jevuje i ve firemní kultuře a jako  
zaměstnanec jsem spokojený  
a hrdý na to, že v Hornbachu pracuji. 

5. Můžete našim čtenářům sdělit 
pár informací ze svého soukro-
mého života? 

V tomto roce mi bude 45 let a z před- 
chozího manželství mám dvě 
dcery, kterým je 13 a 18 let. V mi-
nulém roce jsem se znovu oženil 
a s  mojí manželkou jsme pře-
stavěli dům nedaleko Českého 
Brodu, kde také bydlíme. Baví mě 
práce na zahradě a cestování. 
Mezi mé největší koníčky patří  
vaření a grilování.

Děkujeme za rozhovor.  

ROZHOVOR
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Do skupiny firem AGRO CS patří již několik let společnost Engelmann Czech. Jejím  
prostřednictvím v posledních letech provádíme údržbu travnatých sportovišť, převážně 
golfových hřišť. Firma se již 10 let pohybuje na trhu údržeb, ale stále více rostou její akti-
vity v oblasti stavebních úprav a nových výstaveb sportovních areálů. Největší zakázkou 
v poslední době je výstavba golfového hřiště Oaks Prague v Nebřenicích u Prahy.

Engelmann STAVÍ
GOLFOVÉ HŘIŠTĚ OAKS PRAGUE

Jedná se o velmi rozsáhlý projekt 
rezidenční výstavby, který je kromě 
jiného, doplněn golfovým hřištěm 
světových parametrů. Hřiště pode- 
psalo smlouvu s  profesionálním 
svazem golfu, PGA, takže jeho 
oficiálním názvem je PGA Czech 
National. Engelmann Czech je ge-
nerálním dodavatelem stavby. To 
obnáší koordinaci veškeré činnosti, 
ale zároveň dodávky materiálů 
jako jsou písky, hnojiva, osivo, po-
mocné látky a služby, jako je mí-
chání substrátů a hlavně instalace 
celé stavby, po část výsevu. Díky 
své zkušenosti z  předchozích let 
na stavbách a úpravách jiných 
hřišť, jsme měli příležitost v  po-
sledních 3 letech vytvořit hřiště, 
které nemá v České republice srov-
nání. Použité technologie, včetně 
nových postupů sběru kamene, 
přípravy substrátu a jeho testování, 
technologie výsevu, kdy byl použit 
tzv. hydromulch, to všechno se  
potkalo na jedné akci. 
Hřiště má mnoho ekologických 
prvků, včetně biozón, biofiltrů, 
květnatých luk, kamenných zídek 
pro plazy a drobné savce, zpětnou 

recyklaci zálivkové vody. Proběhlo 
také takzvané „dolesnění“, kde se 
zakládaly nové plochy lesa, bylo 
vysazeno několik set vzrostlých 
stromů. Plocha je výborně za-
pojena do okolního porostu, tak  
aby přímo vybízela k  vycházkám 
a vyjížďkám na koni. Pro potřeby 
hry golfu jsou zde velké tréningo-
vé plochy a zázemí pro individuální 
lekce.
Během výstavby golfu v  našem 
okolí vznikaly další stavby, hlavně 
bytový komplex a zázemí pro re-
zidenční výstavbu, takže noví ma-
jitelé mají již na co se dívat. Hřiště 
je kompletně oseto, na jeho severní 

straně se již hraje, na jihu probíhá 
zarůstání, dokončování pískových 
překážek, asfaltování cestiček. 
S  celkovým zprovozněním areálu 
se počítá na začátku srpna letoš-
ního roku. Pro firmu Engelmann 
Czech je to jedna z  nejvýznam-
nějších referencí. Díky ní se nám 
ozývají další potenciální zákazníci, 
kteří slyšeli o úrovni hřiště, které 
jsme postavili.

text: Ing. Kamil Pečenka  
foto: Engelmann Czech s.r.o. 

Na stavbě resortu Oaks Prague byla znovu nasazena unikátní mobilní míchárna 
substrátů od AGRO CS. Bez ní si nedokážeme podobnou akci představit.

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Golfové hřiště Oaks Prague  
nemá v České republice srovnání. 
Jedná se o absolutní špičku  
i v celosvětovém měřítku.



| 8 | DOBRÝ DEN číslo 10 | květen 2020

Jak jste si již možná všimli, na korporátním webu jsme rozšířili informace 

o divizích o nejmladšího člena AGRO rodiny - divizi PETFOOD. Pátý člen 

zastupuje značku GRAND, což jsou poctivá krmiva pro čtyřnohé mazlíčky.  

Ve firemním logu tuto divizi nově zastupuje čtvereček vínové barvy .  

Pátý ČLEN
RODINY AGRO CS 
          OFICIÁLNĚ 

 DIVIZE ZAHRADNÍ

hobby marketing AGRO CS

Dělejte s námi svět krásnější

Dělejte s námi svět krásnější
Dělejte s námi svět krásnějšíDělejte s námi svět krásnější
Dělejte s námi svět krásnější

Dělejte s námi svět krásnější
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Místo, kde roste to nejlepší ovoce 
a zelenina na světě! Tak proč ho 
zatěžovat zbytečnou chemií? Agro 
NATURA nabízí možnost vrátit pří-
rodě to, co jsme jí už dávno dávat 
přestali. Život s  Agro NATUROU 
přináší pocit harmonie a souladu 
s  přírodou, pocit bezpečí pro naši 
rodinu i domácí mazlíčky. Rostliny 
nám pomáhají zastavit se. Je to 
povznášející pocit sedět na voňavé 
zahradě a třeba si naložit na talíř 
jídlo, jehož základem jsou vlastní 

suroviny z  BIO zahrádky a vědět, 
že jste součástí něčeho většího. Při 
tom není třeba vynaložit větší úsi-
lí – stačí jen pěstovat bez chemie 
a dodržovat jednoduchá ekologic-
ká pravidla. Agro NATURA je nejen 
nositelkou zdravého životního stylu, 
ale také nástrojem pro péči o půdu. 
V sezóně 2020 jsme představili 
naši přírodní řadu v novém kabátku  
a rozšířili ji o další produkty zaměřené 
na potřeby konkrétních rostlin. Nově 
máme v nabídce organická hnojiva 

ve formě peletek pro všechny druhy 
rajčat, paprik, okurek, tykví a borůvek. 
Někteří naopak více ocení výhody 
kapalného hnojiva pro plodovou 
zeleninu a jahody. To vše doplně-
né kvalitními substráty. Kompletní 
nabídku řady Agro NATURA včetně
rad a tipů na zdravé 
pěstování naleznete 
na nových stránkách 
www.agronatura.cz!  

Na konci loňského roku jsme trhu 
představili nová organo-minerál-
ní hnojiva z  řady AGRO. Tentokrát 
v  kapalné podobě, doplněná o or-
ganický extrakt zvaný TerraLut®. 
Ten vzniká výluhem z organické 
hmoty těžené na našem rašeliništi 
v Bělorusku a je bohatý na živiny, 
huminové a fulvo kyseliny i mikro-
prvky. Organická složka TerraLut se 
uvolňuje do půdy až několik týdnů, 
zatímco složka minerální se stará 

o rychlý přísun živin rostlině.  Je to 
tedy ideální kompromis pro ty, kteří 
si chválí rychlost působení mine-
rálního hnojiva a zároveň postupně 
směřují ke zdravému pěstování. 
V nabídce jsme se zaměřili na pět 
nejběžnějších skupin rostlin na za-
hradě – balkónové květiny, bylinky, 
kyselomilné rostliny, jahody s dal-
ším drobným ovocem a plodovou 
zeleninu. Prostě, ať to roste!

Moje zahrádka, můj zdravý kousek Ráje...

RODINY AGRO CS 
          OFICIÁLNĚ 

Je neuvěřitelné, 
CO TA PŘÍRODA UMÍ, VIĎTE! 

Terralut  – SKRYTÁ SÍLA NOVÉHO HNOJIVA  

hobby marketing AGRO CS

Terralut – skrytá síla nového hnojiva 
Na konci loňského roku jsme trhu představili nová organo-minerální hnojiva z řady AGRO. Tentokrát 

v kapalné podobě, doplněná o organický extrakt zvaný TerraLut®. Ten vzniká výluhem z organické 

hmoty těžené na našem rašeliništ v Bělorusku a je bohatý na živiny, huminové a fulvo kyseliny i  

mikroprvky. Organická složka TerraLut se uvolňuje do půdy až několik týdnů, zatmco složka minerální  

se stará o rychlý přísun živin rostlině.  Je to tedy ideální kompromis pro ty, kteří si chválí rychlost  

působení minerálního hnojiva a zároveň postupně směřují ke zdravému pěstování. V nabídce jsme se 

zaměřili na pět nejběžnějších skupin rostlin na zahradě – balkónové květny, bylinky, kyselomilné 

rostliny, jahody s dalším drobným ovocem a plodovou zeleninu. Prostě, ať to roste!

Veronika 

Marethová



DIVIZE BIOENERGIE
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OOhlédnutíhlédnutí    
ZA UPLYNULÝM ROKEM 2019 
NA BPS JAROMĚŘ

Cukrovary společnosti Tereos TTD 
z  Dobrovice a Českého Meziříčí 
snížily dodávky řepných řízků  
a částí cukrové řepy potřebné k na-
skladnění na celý rok. Nedostatek 
vstupních surovin nás donutil 
k  nákupu energetických plodin 
(tritikale, kukuřice) z  polí okolních 
zemědělských podniků. Začátkem 
června bylo sklizeno 2 500 tun  
tritikále a v září 5 000 tun kukuřice.

Jednou z větších plánovaných akcí 
minulého roku byla výměna plyno-
vé membrány posfermentoru č. 4 
jeho vyčištění a kompletní údržba.
Po demontáži krycí plachty a ply-

nové membrány byla vyčerpána  
tekutá část z nádrže a zůstaly 
úsady po jedenácti letech provozu. 
Směs hlíny a písku dosahoval místy  
až do výšky tří metrů. Vybagrování 

jsme provedli autojeřábem, s upra- 
venou hydraulickou lžící  a odvoz 
materiálu vlastní technikou na ne-
dalekou kompostárnu. 

Rok 2019 byl pro naši bioplynovou stanici ovlivněn nedostatkem vstup-
ních materiálů z důsledku dlouhotrvajícího sucha a nízké úrody všech 
pěstovaných plodin včetně cukrové řepy.
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Petr Štohanzl

Velký kus práce odvedl i smyko-
vý nakladač, který se do nádrže 
spustil pomocí jeřábu a převozil 
materiál ze vzdálenějších míst. 
Práce netrvaly dlouho a vytěžilo 
se okolo 900 m3 materiálu.

Vývoz  digestátu probíhal od brz-
kého jara hlavně do luk a později 
do kukuřic. Začátkem léta byl  
zakoupen za aplikační stroj Klaas 
Xerion nový diskový podmítač 
s  injektáží digestátu nebo kejdy 
Väderstad Carrier x 525, který do 
konce sezony podmítl 1 100 ha 
pozemků a zapravil 24 000 m3 na-
šeho digestátu a 15 000 m3 kejdy 
jiným zemědělským podnikům.

Poslední velkou investicí roku 
byl nákup nového traktoru Case 
Puma 240 CVX, který nahradí již 
méně spolehlivou starší techniku. 

Celkově byl rok 2019 poměrně úspěš- 
ný, za což bych chtěl poděkovat 
všem zaměstnancům i ostatním, 
kteří se podílí na provozu bioplyno-
vé stanice.



přátele
čtyřnohe
Pro naše

DENNÍ MENU

přátele
čtyřnohe
Pro naše
DENNÍ MENU

Vítáme vás v gurmánské
restauraci

Chystáme další horkou novinku, kterou budou 
300g kapsy pro pejsky s 85 % šťavnatého masa! 

Kapsy budou vyrobené na přelomu květen/červen a zákazník je bude moci 
zakoupit nejen na eshopech, marketech, či prodejnách, ale také ve vybraných
restauracích, kam třeba na terasu zavítá se svým 4nohým mazlíkem.
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Petfood A JEHO ŽHAVÉ 
NOVINKY 

DIVIZE PETFOOD
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přátele
čtyřnohe
Pro naše
DENNÍ MENU

Hovĕzí guláš s tĕstovinami
Složení: 85 % hovězí maso, 10 % těstoviny, 
5 % mrkev. Analytické složení: Vlhkost 70 %, 
Hrubý protein 21 %, Hrubé tuky a oleje 3 %, 
Hrubý popel 2 %, Hrubá vláknina 0,2 %.

Vepřové na mrkvi s bramborem
Složení: 85 % vepřové maso, 10 % brambory, 
5 % mrkev. Analytické složení: Vlhkost 61 %, 
Hrubý protein 14 %, Hrubé tuky a oleje 23 %, 
Hrubý popel 1 %, Hrubá vláknina 1 %.

Kuřecí na zeleninĕ s rýží
Složení: 85 % kuřecí maso, 10 % rýže, 5 % 
hrách. Analytické složení: Vlhkost 60 %, 
Hrubý protein 16 %, Hrubé tuky a oleje 12 %, 
Hrubý popel 2 %, Hrubá vláknina 2 %.

Jelení ragú s tĕstovinami
Složení: 85 % jelení maso,10 % těstoviny, 
5 % mrkev. Analytické složení: Vlhkost 68 %, 
Hrubý protein 19 %, Hrubé tuky a oleje 11 %, 
Hrubý popel 1 %, Hrubá vláknina 1 %.

85 %
obsah

masa

Čtyři druhy šťavnatých
masových pokrmů  připravujeme
se stejnou péčí, jako bychom si je měli 
dát sami na talíř. 

Ručně vybrané kousky masa 
doplňujeme vhodnou přílohou
a omáčkou, jejíž základ je pravý vývar. 
Bez éček, dochucovadel
a konzervantů.

Sáčky plníme za syrova a sterilujeme 
za vysoké teploty. Tím masu
zachováme jeho chuť, strukturu
i výživové hodnoty. Až nastane
ta vhodná chvíle, stačí sáček otevřít
a vyprázdnit do misky.

Doma, v přírodě, na procházce,
na dovolené, v restauraci. 
Kdekoliv, kde chceme dopřát
čtyřnohému příteli zaslouženou 
a GRANDiózní odměnu.

Vítáme vás v gurmánské
restauraci
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DIVIZE STROJÍRENSKÁ
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V AGRO CS A.S.
LINKA NA VÝROBU SPECIÁLNÍCH GRANULOVANÝCH  
HNOJIV – TECHNOLOGIÍ KOMPAKTOVÁNÍ
Vedení společnosti AGRO CS a.s. 
provedlo před více než dvěma lety 
strategické rozhodnutí a ve spo-
lupráci se  Slovenskou technickou 
univerzitou v Bratislavě se roz-
hodlo rozšířit své portfolio činností 
o výrobu speciálních granulova-
ných hnojiv. V areálu v Říkově byla  
vystavěna výrobní hala, kde v jedné 
části bude umístěna nová výrobní 
technologie a druhá část bude 
sloužit k  umístění, již stávající  
technologie balení a expedice  
výrobků - robotické pracoviště. Na 

doporučení představitelů Slovenské  
technické univerzity v  Bratislavě 
– prof. Mariana Peciara a jeho 
kolektivu, byla vybrána na zpra-
cování tohoto projektu projekční 
kancelář NOVING s.r.o., Nováky. 
Za tímto účelem byl zpracován 
projekt na linku na výrobu spe-
ciálních granulovaných hnojiv, 
který byl spoluvytvářen a připomín-
kován kolegy z  výroby - Zahradní 
divize. Jedná se o technologický 
celek, který svým pojetím a filozofií 
tvorby produktu je nositelem ino-

vátorských přístupů ve zpracová-
ní a výrobě granulovaných hnojiv. 
Nosnou myšlenkou je vytvoření 
produktu granulí speciálních hno-
jiv, kde každá jednotlivá granule 
bude mít přesně definované 
chemické složení a velikost. Linka 
umožňuje tato chemická složení  
a velikost granulí měnit na základě 
stanovených a ověřených receptur. 
Tato multifunkčnost linky je umož-
něna kombinací vstupních surovin, 
které jsou uloženy ve vstupních  
zásobnících – silech. 

Dobrý den, Vážené kolegyně a Vážení kolegové, obchodní partneři, máme tu čest  
a potěšení, jako Strojírenská divize, Vás informovat o realizaci a spuštění zkušebního 
provozu nové výrobní technologie na výrobu speciálních granulovaných hnojiv. 

NováNová VÝROBNÍ 
TECHNOLOGIE 

Linka na výrobu speciálních granulovaných hnojiv
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Technologický proces zpracování 
surovin, je možné rozdělit na části:

1. Vstupní periferie – kde se do 
linky vkládají jednotlivé suroviny. 
Vložení surovin je možno provést 
přes vstupní zásobníky, které 
jsou určené pro nakladač, dále 
suroviny z  big-bagů nebo přes  
vstupní hrdla plnicích potrubí.  

2. Přípravná sekce – zde jsou 
suroviny uloženy v zásobnících 
(silech) a je provedeno přesné 
požadované dávkování surovin 
pro další zpracování.

3. Mletí surovin – je realizováno 
mlýnem – výrobce Jehmlich. 
Výstupem je surovina namletá 
na požadovanou frakci.

4. Míchání surovin – realizováno 
v bubnovém míchacím zařízení 
– výrobce Lödige.

5. Kompaktování – homogenní 
surovina je lisována na zařízení 
tzv. kompaktoru a výstupem je 
slisovaný pás. Výrobce zařízení 
(kompaktoru) je společnost - 
Köppern.

6. Granulace – slisovaný pás su-
roviny je rozdružen na soustavě 
na sebe navazujícího lamače 
pásu a granulátorů.

7. Třídění produktu – výsledný 
produkt tříděn na jednotlivé po-

žadované frakce na třídiči – vý-
robce Rhewum. Možnost třídění 
produktu, až na pět frakcí.

8. Produkt – skladován v zásobní-
cích produktů po čas stabilizace 
(vyzrání).

9. Expedice – produkt po stabilizaci 
dopraven do baličky, zabalen  
a připraven k zákazníkovi. 

Nedílnou součástí výrobní tech-
nologie je účinné odsávání  
jednotlivých periferií. Toto je zajiš-
těno centrálním systémem, který 
je napojen na filtrační jednotky 
s regeneračními filtry – dodavatel 
ZVVZ Milevsko.

Suroviny mezi jednotlivými fáze-
mi technologického procesu jsou 
přemísťovány dopravními cestami 
– pásovými dopravníky, šnekovými 
dopravníky a elevátory. Jednotli-
vé komponenty výrobní linky jsou 
vzhledem k  vysoce korozivnímu 
prostředí vyrobeny z nerezové oceli 
nebo jsou opatřeny odpovídajícím 
protikorozním nátěrem.

Výrobní kapacita linky je navržena 
na max. 40 t produktu denně. Lin-
ka umožňuje pružně reagovat na 
potřeby budoucích zákazníků, čím 
bude plnit jejich specifická přání.
Jak již bylo zmíněno, jedná se 
v  podstatě o velmi sofistikovanou 
technologii, která obsahuje určitá 
zařízení, která jsou experimentální 
a jejich včlenění do technologické-
ho procesu přináší s sebou nemalé 
nároky na procesní nastavení.

Bohužel se v  průběhu realizace 
projektu vyskytlo více problémů  
a to na místech, kde bychom je  
nepředpokládali. Jednalo se o zpož- 
dění klíčových dodávek zařízení 
některých subdodavatelů (např. 
Lödige) nebo dodání zařízení s  in-

herentními vadami, které následně 
paralyzovali celý proces náběhu 
zkušebního provozu (Köppern). 
Následovala složitá jednání, která 
se přenesla až na úroveň jednate-
lů společností. Výsledkem jednání 
byly vady na zařízení dodavatelem 
odstraněny a linka zprovozněna.

V  současné době je linka ve zku-
šebním provozu a je prováděno 
její parametrické nastavování  
a ověřování funkčnosti jednotlivých 
zařízení. Zjištěné nedostatky na 
zařízení jsou průběžně odstraňo-
vány. Výrobní linka je doplňována  
o další zařízení a komponenty,  
které nebylo možno vyrobit dříve, 
než po odzkoušení jejich plné 
funkčnosti. 

Je velmi potěšující sdělit, že výro-
ba na kompaktovací lince již běží. 
Tato skutečnost nás do budouc-
na naplňuje optimismem dobře  
odvedené práce všech kolegů 
z  naší společnosti AGRO CS a.s., 
kteří se na projektu podíleli a svým 
dílem přispěli k tomuto projektu. 

Zvláštní poděkování patří i vedení 
společnosti AGRO CS a.s., které 
umožnilo tento projekt financovat, 
a i přes dílčí neúspěchy v průběhu 
realizace projektu věřilo ve zdárné 
a úspěšné dokončení.

 

Linka na výrobu speciálních granulovaných hnojiv

Kompaktor - válcový lis

Jemný granulátor - patentované zařízení

 Ing. Kamil Jedlička 
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ZE ŽIVOTA AGRO CS 

Rozhovor  
S LADISLAVEM CEJNAREM

1. Váš koníček je myslivost, jak 
dlouho se této zálibě věnujete? 
Jste členem nějakého myslivec-
kého spolku?  

Myslivost provozuji od roku 1978. 
K myslivosti mě přivedl můj otec, 
pocházím ze Šestajovic, kde jsem 
s myslivostí také začínal. Bohužel 
lidová myslivost přešla k  lovec-
tví a po privatizaci, když majitelé  
dostali zpátky pozemky, se také 
začali zajímat o myslivost, jenže 
né o tu pravou myslivost, spíše  
o lovectví. K myslivosti jsem vedl 
i svého syna a myslivost jsme 
prováděli tak jak se má, ale maji-
telům pozemků jsme byli trnem 
v oku, tak jsme odešli a přešli na 
jiné místo. Nyní jsme ve spolku 
Honebního společenstva Skalka 
– Vápenka. Majitelé pozemků jsou 
Lesy města Náchod. 

2. Můžete čtenářům blíže popsat, 
co obnáší práce myslivce? 

Hlavní práce myslivce je péče  
o zvěř, o honitbu (tj. území, které 
je určené k lovu a ochraně zvěře),  

a až na druhé straně je lov. K péči 
o zvěř patří zimní přikrmování,  
letní údržba zařízení a tlumení 
zvěře škodlivé myslivosti (liška, 
mývalovec atd.). 

Rádi bychom Vám představili nejen manažery  
a obchodní partnery, ale také ostatní zaměstnance, 
kteří nám sdělí pár slov ze svého soukromí. 

V tomto čísle magazínu představíme Láďu, který 
pracuje jako obsluha kolového nakladače na divizi 
Zahradní. Od roku 2019 je v  řádném důchodu, 
ale nadále pracuje na 100 %. Jeho dlouholetým 
koníčkem je myslivost a s  ní spojená ochrana 
zvěře.  
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3. O jaké území se staráte a jak 
pravidelně obcházíte dané území. 

Jak jsem uvedl již výše, tím,  
že jsme se neshodli se zdejšími 
vlastníky pozemků, odešli jsme 
na Vápenku. Vzhledem k  tomu,  
že území, o které se staráme, 
máme vzdálené 25 km, tak jezdím 
se synem pravidelně 1x týdně, 
většinou v  neděli, přikrmovat 
zvěř. Celkem nás je 6 myslivců 

na území o rozloze 800 ha  
a každý z nás má přiděleno 

určité území. My máme na 
starost 2 krmná zařízení  

a 2 krmeliště pro černou 
zvěř (divoká prasata), 

fotopast a lovit jede-
me, když vyjde volný 

čas, kterého je málo.  

4. K myslivci neodmyslitelně patří 
pes a na zádech zbraň? Je tomu 
tak i u Vás? 

Ano, je tomu tak i u mě, ale zbraň 
je až to druhé. Mám psa jménem 
Archie - je to Alpský jezevčíkovitý 
brakýř – tj. pes, který se používá 
na vyhánění vysoké zvěře (jelení), 
černé zvěře a její dosled po lovu. 
Myslivec je od slova mysliti a musí 
se o tom přemýšlet, ale v dnešní 
době se z  myslivců stávají novo-
dobí lovci, kteří chtějí lovit (nechají 
si zaplatit odstřel a nechají se na 
lov doprovodit). My o zvěř pečuje-
me, a když lovíme, tak pouze kusy, 
které tam nepatří. Tím je tak pro-
vedena selekce zvěře. Každému 
myslivci patří zbraň, já mám ku-
lovou zbraň, která je určena k lovu 
zvěře spárkaté (tj. vysoká zvěř, 
černá zvěř a srnčí). 

5. Chodíte rád na hony? Jakou 
zvěř nejčastěji lovíte?

Hony já nepreferuji. Starám se  
o území v podhorské oblasti, kde 
se dělají naháňky (obdoba honu) 
na zvěř spárkatou. Tu zvěř, která 
je uměle vychována, vypuštěna  
a hned se odloví, tak toho zastán-
ce rozhodně nejsem. Jelikož se 
staráme o dané území, tak nám je 

vydána povolenka k lovu. Hlavním 
zdrojem lovu je černá zvěř.  

6. Na jaký úlovek či setkání se 
zvěří nejvíce vzpomínáte? 

Pro myslivce je nejvyšší vrchol  
v myslivosti setkání s vysokou 
zvěří, které se říká také královská 
zvěř, a to se mně poštěstilo právě 
v podhorské oblasti, kde se vysoká 
zvěř vyskytuje. Sedíte na kazatel-
ně (lovecké zařízení) a třeba ho-
dinu pozorujete skupinu jelenů, to 
je krása. Nejblíže jsem byl jelenovi 
cca na 50 metrů. Pár úlovků také 
máme, ale jak říkám, pouze když 
je to nutné a to např. šakal, liška, 
srnci a černá zvěř.  

7. Jaký je u nás v ČR stav zvěře 
v současné době, která je pře-
množena či ohrožena?

U nás v  kraji mizí drobná zvěř  
(zajíci, bažanti). V současnosti se 

pokračování na straně 18

Trofeje srnčí zvěře
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pěstuje řepka a kukuřice na vel-
kých lánech a tato zvěř k  tomu 
nemá podmínky (chybí remízky 
atd.). Ve velkých lánech se pak 
uchyluje hodně zvěře škodlivé 
myslivosti - lišky, prasata, a ty li-
kvidují drobnou zvěř, dokáží např. 
sežrat hejno bažantů. Na Vápence 
nám největší problém dělají vlci. 
Říká se, že se sem po 200 letech 
vracejí, ale spíše jde o uměle vy-
puštěné vlky, kteří se rychle množí 
a dělají tak na populaci srnčí zvěře 
a mufloní zvěře velké škody. Pro-
blémy mají i chovatelé ovcí a sko-
tu. V naší lokalitě se momentálně 
pohybuje vlčice se 3 vlčaty. Vlci  
a krkavci dokáží mladou populaci 
zvěře zlikvidovat.  

8. Instalované fotopasti slouží 
pro přehled o stavu zvěře nebo 
jen o nočním životě zvěře?

Fotopasti to je moje záliba. Slou-
ží k tomu, abychom věděli, jaký je  
pohyb v  honitbě a které druhy  
zvěře se tam pohybují. Máme  
fotografie, které zachycují zvířata 
jak v noci, tak i přes den – divoká 
prasata, muflony, srnčí, jeleny,  
jezevce, ale i houbaře, vlčí hlíd-
ky (tzn. ochranáři vlků) a další 
návštěvníky lesa.  

text: Petra Šrůtková
foto: Ladislav Cejnar

9. Jak mohou naši čtenáři přispět 
k ochraně zvěře? 

Čtenáři mohou přispět svým  
chováním k  přírodě a snažit se ji 
uchovat pro další generace. Neni-
čit přírodu např. vypalováním mezí 
atd. Z instalovaných fotopastí vidí-
me, jak se lidé chovají – nechávají 
po lese volně běhat psy, jezdí na 
čtyřkolkách atd. Dnes přírodu za-
těžuje už jen chemizace, pěstuje 
se na velkých lánech (např. v zim-
ním období na oseté řepce na 100 
ha může být až 150 ks srnčího). 
Když srnčí přijde do lesa ožírá, 
co se dá. V každé  honitbě k  da-
ným hektarům je určen plán lovu. 
Je hodně černé zvěře, také se jim 
říká černí rytíři lesa, jsou mazaní  
a pohybují se hlavně v  noci. Je 
povoleno vše, takže se odlovují  
bachyně, selata zůstanou opuš-
těna a pak nadělají škody, protože 
nejsou bachyní vychovávána.  

10. Čemu se ještě rád kromě my-
slivosti ve svém volném čase vě-
nujete? 

Dříve jsem byl aktivní rybář,  
ale postupně ubírám, rybaření 
jé náročné na čas. Do lesa beru 
často i svá vnoučata a snažím se 
v nich pěstovat kladný vztah k pří-
rodě 

Trofeje srnčí zvěře a kňourů
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Za celý tým zdraví  
Petr Mareš

ZE ŽIVOTA AGRO CS 

Během této doby se staly dvě zá-
sadní věci. Tou první je‚ že ve firmě 
skončil Jirka Flejberk‚ který byl vel-
kou oporou týmu. Přemýšleli  jsme‚  
jestli budeme hrát dále‚ protože 
turnaj je časově náročný a probíhá 
v době‚ kdy máme v práci sezónu 
a pracujeme na směny. Nicméně 
jsme se rozhodli pokračovat a najít 
adekvátní náhradu. Začal s  námi 
hrát Standa Hanel‚ který nově na-
stoupil do Agra. Ukázalo se‚ že to 
byla dobrá volba. Ta druhá věc  je‚ 
že jsme si pořídili nové dresy a za-
čala tak další kapitola našeho sou-
těžení. Během následujících třech 

let jsme se pravidelně probojovali 
přes základní kola do finále‚ kde 
se nám bohužel nedařilo zvítězit‚  
a konečně turnaj vyhrát‚ což je naše 
velké přání. Letošní ročník jsme ne-
začali vůbec špatně a s přehledem 
si zajistili druhou příčku‚ která zna-
mená postup mezi nejlepší čtyřku 
z  16 zúčastněných týmů.  Povedlo 
se a my netrpělivě čekali na velké 
finále. Bohužel‚ jak všichni víme‚ 
vše bylo uzavřeno a pozastaveno 
kvůli nemoci CoViD-19. Na ná-
hradní termín finále zatím čekáme 
a pevně doufáme‚ že se situace 
brzy uklidní a budeme moci turnaj 

dohrát a snad se nám již konečně 
podaří zvítězit. Děkujeme za pod-
poru pana Bc. Haranta‚ bez kterého 
bychom nejspíš naši firmu nemohli 
reprezentovat. Pevně věřím‚ že do-
stanu ještě příležitost informovat 
vás o konečném výsledku letošní-
ho turnaje.

Je to již 4 roky od mého posledního článku ohledně našeho působení 
v turnaji firem v bowlingu.

Turnaj 
FIREM V BOWLINGU 



ODBORY INFORMUJÍ

| 20 | DOBRÝ DEN číslo 10 | květen 2020

Tento rok jsme již tradičně zorga-
nizovali lyžařský výcvik pro děti 
našich zaměstnanců na naší cha-
tě Zvoničce v  Peci pod Sněžkou. 
Již od ledna jsme sledovali sněho-
vé zpravodajství, protože letošní 
zima byla na sníh skoupá, na sjez-

dovkách byl většinou jen umělý 
sníh a na nás vyšly tentokrát jarní 
prázdniny téměř v polovině března. 
Nakonec byla předpověď počasí 
celkem příznivá, ale ještě před  
odjezdem se začal šířit i v  Česku  
koronavirus a vláda začala vydá-
vat první bezpečnostní opatření. 
Naštěstí jsme splnili podmínku 
hromadné akce pouze do 30 osob 
a mohli jsme ve středu odjet, ale 
pouze s potvrzeným prohlášením 
od rodičů, že dítě nebylo vědomě 
v  kontaktu s  osobami, které byly 
v rizikové oblasti.  

Sněhu na sjezdovkách bylo 
dost, jezdily všechny vleky a děti 
si užívaly lyžování i přes lehký 
čtvrteční déšť. V  pátek odpole-
dne jsme se bohužel dozvěděli, 
že od soboty, z důvodu zamezení 
šíření koronaviru, jsou uzavřena 

všechna sportoviště, což se týkalo 
i sjezdovek. V sobotu dopoledne, to 
byl zrovna nejhezčí slunečný den, 
jsme podnikli výlet na Kolínsku 
boudu, děti si cestou zadováděly 
a poznaly i okolí. Odpoledne jsme 
společně pekáčovali za chalupou, 
a protože bylo opravdu nádherně, 
podávali jsme venku i odpolední 
svačinu. Škoda jen, že se nemohly 
konat oblíbené závody, na které se  
děti vždycky těší a také na ně 
v  pátek trénovaly. Diplomy jsme 
tentokrát rozdávali za účast na ly-
žařském výcviku a ne za umístění 
v závodě. 

Neděle je nejnáročnějším dnem, 
protože musíme společnými sila-
mi uklidit chalupu a sbalit batohy. 
Po nezbytné kontrole, že nikdo nic 
nezapomněl, jsme vyjeli na lyžích 
a s  batohy na zádech po úplně 

Lyžařský  VÝCVIK
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Romana Štěpánová

Petra Šrůtková

Jakmile nám vládní opatření opět 
povolí ubytovávat, budete moci 
chatu využívat, snad už i k  letní 
rekreaci. Od ledna 2020 musíme 
k  ceně za ubytování připočítat po-
platek z  pobytu. V  minulosti jsme 
spolu s  Městem Náchod platili lá-
zeňský a rekreační poplatek paušá-
lem za počet lůžek na chatě, a to 1x 
ročně (bylo to podstatně méně, než 
se vybere od ubytovaných). S  no-
velou zákona o místních poplatcích 
byla tato možnost zrušena a nově 
nahrazeny jedním poplatkem, a to:  

„POPLATKEM Z POBYTU“.  
Tento poplatek se vybírá od ubyto-
vaného hosta staršího 18 let, který 
je ubytován za úplatu. Sazba po-
platku je 20,- Kč za každý započa-
tý den pobytu, kdy den příjezdu se 
nepočítá. Osvobozeny od poplatku 
jsou tudíž děti a osoby ZTP/P.

Plánovaná přestavba pokojů v přízemí se v  letošním roce bohužel 
neuskuteční. Do výběrového řízení na dodavatele stavby se v daném 
krátkém termínu nikdo nepřihlásil.

prázdné sjezdovce do Pece, kde 
nás již čekal autobus. U pokladny 
jsme ještě vrátili permanentky  
a dostali zpět část peněz za nevy-
užitou sobotu.
 

Věřím, že si všichni pobyt na ho-
rách užili i přesto, že jsme nemoh-
li využít k  lyžování všechny dny  
a sněhové podmínky byly nejlepší 
za celou zimní sezónu. 

Všem, kdo se podíleli na příjemně 
strávených dnech, samozřejmě  
i dětem, patří velké díky. Na shle-
danou příští rok.

Informace  O PODNIKOVÉ CHATĚ ZVONIČKA

CO PRO VÁS 
CHYSTÁME

• V lednu byla dobita Benefitní karta částkou 500 Kč 
• Členská schůze se v červnu konat nebude
• Příspěvek na cvičení v pohybovém centru (Rehabilitační cvičení a Jóga)
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Květen 2020

Červinka Tomáš

Červen 2020

Nehyba Michal

Červenec 2020

Černý Jaroslav
Holečková Lenka

Srpen 2020

Dus Roman
Sychra Miroslav

Září 2020

Pešavová Romana

Říjen 2020

Mareš Petr

Peovský Robert
Mayer Martin
Klimeš Jan
Vik Ondřej
Mayer Petr
Kožený Martin
Samek Tomáš
Lamka Karel

Hartmanová Simona
Jirásková Pavla
Erben Josef Ing.
Fink Ladislav
Pavlová Veronika
Dyntar Daniel
Mach Miroslav
Bártová Lucie

25 let Schmiedt Petr
Smutný Jiří
Tylšová Vladimíra

20 let Dus Martin
Nehyba Michal

15 let Janeček Jiří
Klimtová Michaela
Kollertová Radka Dis.
Křepinská Michaela Ing.
Runštuk Lukáš
Šváb David
Zamastil Josef

10 let Falta Jindřich
Krsek Jakub

5 let Bergerová Markéta
Górski Pavel
Hudeček Jan
Kosinka Michal
Kuhnová Nikola Bc.
Malý Robert
Rychterová Jitka
Šolcová Nikol

Pracovní JUBILEA

Životní JUBILEA OSLAVÍ

Vítáme NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

ZÁVODNÍ 
STRAVOVÁNÍ MOBILNÍ TARIFY

HORSKÁ
CHALUPA

5 DNŮ DOVOLENÉ 
NAVÍC

OČKOVÁNÍ PROTI 
KLÍŠŤATŮM

PENZIJNÍ  
PŘIPOJIŠTĚNÍSLEVA NA VOZY 3 DNY SICK DAYS

SLEVA NA  
VÝROBKY AGRO

VÝHODNÉ TARIFY 
PLYN /ELEKTŘINA

Rozšíření PARKOVACÍCH PLOCH
I když byly v loňském roce rozšířeny 
parkovací plochy pro zaměstnance, 
je jich stále nedostatek. Abychom 
nemuseli hledat stání na každém 
volném plácku pro pár vozidel, ale 
našli řešení na delší dobu do bu-
doucna a současně inteligentně 
vyřešili i stání kamionů podél příjez-
dové cesty, rozhodli jsme se požá-

dat město Česká Skalice o změnu 
územního plánu a odkoupení 
zhruba 30 metrového pásu lesa 
Rousín. Na tomto prostoru podél 
příjezdové cesty mezi přejezdem 
na Velkou Jesenici a společností 
Cerea by vzniklo „centrální par-
koviště“ pro 60 osobních aut a 10 
kamionů. 

Bohužel, zastupitelstvo města 
Česká Skalice hlasovalo proti to-
muto návrhu. Chyběl jediný hlas 
pro. Třeba i zastupitele zaměst-
naného v naší společnosti. Škoda, 
ale budeme se dále snažit situaci 
řešit. 

9 OS. AUT

18 OS. AUT
33 OS. AUT

10 KAMIONŮ
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NA 5 MINUT

Zdravý a hustý trávník bez plevelů je snem každého pěstitele. Zajistit mu perfektní 
vzhled a kondici však znamená pravidelnou péči prakticky po celý rok. A protože jsme 
z kraje jara provedli vertikutaci (odstranění travní plsti a odstranění mechů) a plochu 
jsme zregenerovali (oprava poškozených či holých míst), budeme ho nyní jen pravidel-
ně přihnojovat a odstraňovat nežádoucí plevele. Na co si však dát POZOR!

1. Pravidelné sečení a závlaha 
Trávník zkracujte vždy jen o 1/3 výšky, obvykle na  
2 – 4 cm. V  parném létě udrží v  sobě vyšší trávník  
více rosy a sníží se tak potřeba zálivky. Zalévat se do-
poručuje v podvečer nebo brzy ráno vyššími dávkami 
vody. Trávník by měl za týden dostat cca 20 l vody na 
metr čtverečný.

2. Pravidelné hnojení 
Bez živin se rostlinám ne-
daří, stejně tak to platí i u 
trávníku. Dostatek výživy 
zlepší jeho kondici, vzhled 
a odolnost i v období sucha. 
Od jara do léta potřebuje 
trávník především dusík, 
který je důležitým impul-
sem pro jeho růst. 
Růst můžete podpořit FLORIA Trávníkovým hnojivem 
Jaro - Léto (v průběhu roku postačí 3 aplikace), pro ty 
co nemají dostatek času, je vhodnější FLORIA Trávní-
kové hnojivo „Hnojím 1x ročně“, nebo hnojivo Travin 3 
v 1. Travin účinně bojuje proti vzcházejícím a drobným 
plevelům a zároveň půdu provzdušňuje.
3. Pryč s plevelem

Pokud je trávník plný plevelů, 
TRAVIN již nepomůže. Nezbývá 
tedy nic jiného, než použít postřik 
selektivním herbicidem AGRO 
Plevel v  trávníku STOP.  Postřik 
se doporučuje aplikovat v  pod-
večer na oschlý trávník, a poté 
jeden den nezavlažovat, aby se 
nenaředil účinek herbicidu na 
plevelech.

4. Oprava poškozených míst
Aktivním užíváním trávníku, ať 
už dětmi či domácími mazlíčky 
vznikají prořídlá nebo dokonce 
holá místa v trávníku. Na tyto ly-
siny (větší než 10 cm) je ideální 
použít FLORIA Trávníkovou ná-
plast, která je složena ze speci-
ální rašeliny, trávníkového osiva, 
provzdušňujícího zeolitu a Hyd-
rogelu. Všechny složky společně 
urychlí zacelení holých míst  
a jeho rychlejší užití.

5. Pryč s krtkem 
Když zahradu navštíví krtek, je 
to pro trávník hotová pohroma. 
Osvědčeným způsobem jak mů-
žeme krtka vypudit ze zahrady, je 
provonět mu půdu aromatický-
mi látkami, které jsou obsaženy 
ve  FLORIA Trávníkovém hnojivu 
s  účinkem proti krtku (aplikace 
1x měsíčně) a on se odstěhuje 
k sousedovi. 
www.floria.cz

Letní  PÉČE O TRÁVNÍK V 5 KROCÍCH



magazínu Vám představíme dalšího obchodního partnera. Dozvíme se nové události ze společnosti a čeká nás 
rozhovor s jedním z Vašich kolegů, který nám povypráví o svém koníčku.   

Vážení čtenáři, zahrádkáři,  

určitě jste nezaháleli, máte zaseto, zasazeno a čekáte 
na bohatou úrodu. Určitě se najde řada z  Vás, kteří 
používají naše výrobky na zahrádce, tak je to soutěž 
právě pro Vás. 

Podmínky soutěže: 
Fotku s  krátkým popisem jaký výrobek byl při pěs-
tování použit (např. druh substrátu, hnojiva atd..)  
posílejte nejpozději do 30. 9. 2020 na adresu:  
redakce@agrocs.cz. Každý čtenář může do soutěže 
poslat max. 3 fotky. Vybereme tři nejúspěšnější pěs-
titelé, kteří získají sadu výrobků značky AGRO. 

V příštím ČÍSLE
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POCHLUBTE SE SVOJÍ ÚRODOU

Jarní SOUTĚŽ  
O VÝROBKY ZNAČKY AGRO 


