ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINA

ZPRAVODAJ

ORIGINÁLNÍ PROPAGACE ZELENINY
ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY ODSTARTOVALA NA ZAČÁTKU MĚSÍCE ZÁŘÍ PROJEKT S NÁZVEM „OSVĚTOVÁ KAMPAŇ
NA PODPORU KONZUMACE LOKÁLNÍ PRODUKCE V OVOCI A ZELENINĚ“, KTERÝ JE REALIZOVÁN S PODPOROU MINISTERSTVA
ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. NÁZEV PROJEKTU PLNĚ VYSTIHUJE JEHO ZÁKLADNÍ CÍL, KTERÝM JE DOSTAT SE DO POVĚDOMÍ LAICKÉ
I ODBORNÉ VEŘEJNOSTI, RESP. SPOTŘEBITELSKÉ VEŘEJNOSTI V OBLASTI PODPORY KONZUMACE LOKÁLNÍ PRODUKCE
POTRAVIN VYPĚSTOVANÝCH V REGIONÁLNÍCH PODMÍNKÁCH ČR. PO ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENÉ KONTAKTNÍ TOUR NA RAJSKÉM
DNI V HLAVENCI 1. ZÁŘÍ 2018 SE VYDALA ZELINÁŘSKÁ HLÍDKA TENTOKRÁT NA CHOMUTOVSKO. V OBCI RAČETICE SE KONALY
V SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2018 TRADIČNÍ SLAVNOSTI CIBULE. LETOŠNÍ NÁVŠTĚVNOST AKCE PŘEDČILA VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ
POŘADATELŮ. V POŘADÍ 8. ROČNÍK TÉTO AKCE NAVŠTÍVILO BEZMÁLA 10 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ.
„Posláním našeho profesního svazu je
hájit zájmy pěstitelů a usilovat o zvýšení
spotřeby zeleniny v ČR,“ uvedl předseda
Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav
Zeman. „Za velmi důležité považujeme
realizovat propagaci na podporu konzumace lokální produkce ovoce a zeleniny,
která je vypěstovaná v našich místních
podmínkách směrem k dětem či mládeži. Jedná se o velmi podstatnou složku
z hlediska zdravého životního stylu
a návyků přecházejících až do dospělosti,“ doplňuje Zeman.
Na stánku unie se zelinářský tým
postaral hned o několik vzdělávacích,
zábavných i požitkových činností najednou. Podával informace o stavu českého

zelinářství, nových metodách v pěstování
zeleniny a benefitech, jaké konzumace
lokální a čerstvé zeleniny přináší.
Ke kulinářskému umění stačilo „Šéfovi
na grilu“ to nejpodstatnější – čerstvě
sklizená zelenina. Rajčata, papriky,
okurky, mrkev, petržel, lilky, cukety, celery a bylinky všeho druhu. Na své si přišli také milovníci zelí. Lehký zelný salát
se zálivkou z citrónu, slazený třtinovým
cukrem a ochucen olivovým olejem
a drobně nasekanou petrželovou natí byl
překvapením pro mnohé hospodyňky,
které ocenily originální chuť i rychlou
přípravu salátu.
Podporu projektu a dodávku produktů
poskytli sami pěstitelé, členové ZUČM

– Bramko Semice, Hanka Mochov
s.r.o., Agrokomplex Ohře a.s., Sdružení Svačina V+M, Halbich Emanuel,
Farma Smotlacha, Ondra Jaromír, Kozel
Vlastimil, Procházka Jan, Jihomoravská
zelenina, družstvo JIŽNÍ MORAVA a.s.,
ZOŠI Agro s.r.o., NWT a.s. (Farma Kameničany a Farma Bezdínek).
Nejvíce pozornosti bylo na stánku
věnováno dětem. Ve snaze vštípit dětem
základy zdravé stravy není správnou
cestou je do konzumace zeleniny nutit,
prosit, smlouvat, nebo dokonce jim
vyhrožovat. Děti daleko spíše vyzkoušejí
něco, co samy pomáhaly připravovat.
„Připrav si svůj vlastní zeleninový špízek
– tak jsme pojmenovali samoobslužný

koutek, kde si děti samy dle své
fantazie a chuti napíchly na špejli
kousky zeleniny a zkonzumovaly ji jen
tak čerstvou nebo na grilu,“ uvedla
Monika Zábojníková, členka týmu zelinářského stánku. ZUČM připravuje
další sérii kontaktních kampaní.
V sobotu 29. září 2018 to bylo Zelnobraní
ve Vidově. Od října míří zelinářská hlídka
se svým edukačním programem mezi
školáky do vybraných základních škol
a center volného času. Do konce sezony
zrealizuje také akce na exponovaných
místech před nákupními centry
a v supermarketech.

Alice Kouřilová,
Zelinářská unie Čech a Moravy

OCENĚNÍ ZLATÝ KLAS ZEMĚ ŽIVITELKY
PUTUJE DO JISTEBNICE
SOUTĚŽ ZLATÝ KLAS 2018 O NEJLEPŠÍ VYSTAVENÝ EXPONÁT NA MEZINÁRODNÍM AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA BYLA
I V ROCE 2018 TRADIČNĚ POŘÁDÁNA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. SOUTĚŽNÍ EXPONÁTY
BYLY ROZDĚLENY DO ČTYŘ KATEGORIÍ, A TO ROSTLINNÁ VÝROBA, ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MECHANIZACE A POTRAVINÁŘSTVÍ
A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL.
V tomto roce bylo přihlášených téměř
50 exponátů. Soutěž proběhla pod
dohledem odborných komisí ve dnech
22. a 23. srpna. Ve skupině Mechanizace
bylo přihlášených 15 exponátů, přičemž
do soutěže se zapojili i členové Agrární
komory ČR. Významné ocenění ve skupině Mechanizace získala v soutěži ZLATÝ
KLAS 2018 společnost FARMATEC a.s.
Jistebnice za exponát „Přiháněč dojnic
se shrnováním kejdy PD-23S“. Jde
o výrobek ryze český, který se zde vyrábí
a zaměstnává tak lidi v regionu. Firma
FARMATEC a.s. vznikla v roce 1996
a v současné době zaměstnává
250 zaměstnanců.
Automatický Přiháněč PD-23S je nový
typ přiháněče dojnic s rozšířením
o funkci úklidu čekárny pomocí pry-
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žových stěrek, které kejdu stírají do
příčného kanálu. Výrazně se snižuje
fyzická námaha obsluhy a spotřeba vody.
Konstrukce dělených pryžových stěrek
umožňuje lepší kopírování nerovností
povrchu, což zlepšuje kvalitu čištění.
V čekárně před dojením, kam se vejde
celá skupina zvířat, popojíždí přiháněč
velmi pomalu, jak se krávy dojí. Automatický přiháněč jede takovou rychlostí,
jakou jdou krávy, přičemž zmenšuje
prostor, aby krávy vešly do dojírny bez
stresu. Přiháněč je jištěný, aby se zvíře
nezranilo. V případě, že si kráva lehne
nebo se zastaví, zastaví se i přiháněč.
Evropskou novinkou přiháněče je, že
automaticky v čekárně shrnuje i kejdu.
Takovým způsobem se šetří i životní prostředí, protože se šetří voda i energie.

Společnost FARMATEC a.s. Jistebnice
je schopná vyrábět přiháněč s délkou až
12 či 14 metrů. Primárně se přiháněč
prodává pro dojírny uvedené společnosti,
ale kupují jej i konkurenční firmy.
Ve skupině Mechanizace byli dál ocenění
vystavovatelé Agrozet České Budejovice,
a.s. za secí stroj, PERAGRO Přísečná s.r.o. Český Krumlov za sklízecí
mlátičku, P & L, spol. s r.o. Biskupice za
kypřič brambor, Zemědělská a dopravní technika, spol. s r.o. Nové Veselí
za sklápěcí traktorový návěs, ZETOR
TRACTORS a.s. Brno za traktor, GARNEA
a.s. Dolní Bukovsko za traktor pro práce
ve vinohradech a sadech a U+M Servis
s.r.o. Třeboň za kolový nakladač.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

