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Společnost Ekoprogres, s. r. o., z Třebovle vznikla v roce 1994 na troskách bývalého zemědělského družstva. Svoji 
činnost zahájila s kompletní zemědělskou výrobou, tedy jak rostlinnou, tak i živočišnou. Živočišná výroba byla tehdy 
zaměřena na chov skotu a prasat. Dnes se podnik věnuje již jenom rostlinné výrobě. Postupně se vyprofiloval 
osevní postup, došlo k výměně zastaralého nářadí a se změnou jeho pracovních záběrů bylo třeba vyřešit i novou 
postřikovací techniku.

Kvalitní technika

přináší úspory

Jak vzpomíná jednatel společnosti 
Ing. Pavel Matouš, začátky nebyly 
jednoduché a nové vedení společ-
nosti se nevyvarovalo některých 
počátečních pochybení. Ale i chyba-
mi se člověk učí a jak ukázal čas, 
na vývoj společnosti neměly zásad-
ní vliv.

Zatímco rostlinné výrobě se 
v Třebovli daří, živočišnou výrobu 
zde již neprovozují. Chov skotu 
v Ekoprogresu potkal stejný osud 
jako mnoho jiných chovů. Mléčný 
skot byl ustájen v nevyhovujících 
objektech, které nebylo možné 
rekonstruovat. Bylo by tedy třeba 
vybudovat zcela nové stáje 
i s potřebným zázemím. Od tohoto 
záměru vedení společnosti upustilo 
poté, co se velmi zhoršila platební 

morálka smluvních mlékáren. 
Nakonec byl chov mléčného skotu 
v roce 1997 zrušen. O pět let pozdě-
ji byl jako neefektivní zrušen i výkrm 
býků. Konec živočišné výroby 
v Třebovli pak znamenalo zrušení 
chovu prasat v roce 2009. 

Na vlastním i ve službách

Ani rostlinné výrobě se nevyhnuly 
některé zásadní změny. Tou první 
bylo vyřazení cukrové řepy z osevní-
ho postupu, zapříčiněné postojem 
cukrovarů a situací na trhu. Tato 
změna přinesla navýšení ploch 
zrnové kukuřice. Ekoprogres je dnes 
zaměřen zejména na pěstování 
kukuřice, pro kterou je vyhrazena 
významná část z původních 800 ha 
orné půdy.

Poté, co v roce 2008 převzala 
společnost Ekoprogres plus, s. r. o., 
1200 ha orné půdy po jiném podni-
ku, obhospodařují v současné době 
pracovníci zemědělského podniku 
v Třebovli na 2000 ha vlastní půdy 
a k tomu ještě dalších přibližně
500 ha svěřené půdy v rámci slu-
žeb. A služby tak říkajíc na klíč 
vykonává podnik pro pět klientů. Jak 
poznamenává Ing. Matouš, tyto 
služby vznikly na základě potřeby 
drobných zemědělců zasít jiné plodi-
ny než obilniny. A tak Ekoprogres 
začal na základě těchto požadavků 
sít na pozemky klientů třeba hořčici 
nebo kukuřici. Časem se tyto služby 
rozrostly a dnes zajišťuje 
Ekoprogres často veškeré činnosti 
spojené s pěstováním rostlin. 
„V některých případech si majitel 
nepřijede ani zkontrolovat sklizenou 
úrodu na váhu,“ poznamenává

Ing. Matouš a dodává: „Během uply-
nulých let se mezi námi vytvořila 
vzájemná důvěra.“

Osevní postup na vlastní půdě se 
liší na níže a výše položených 
pozemcích. V nižších polohách se 
na poli střídají plodiny v pořadí: 
kukuřice, kukuřice, oves nahý nebo 
hořčice, pšenice a opět kukuřice.
Ve výše položených lokalitách se 
střídají: pšenice, oves, pšenice 
a hořčice. Dříve podnik zkoušel 
i hrách, ale ten často díky jarním pří-
suškům nenarostl, a tak od jeho pěs-
tování v Třebovli upustili. Dnes velmi 
oblíbenou řepku Ekoprogres nepěs-
tuje, jednak se nehodí do osevního 
postupu, jednak by mohla způsobit 
problémy na čističce a sušičce, kde 
se zpracovává produkce ze seme-
nářských porostů hořčice.

Vyjádřeno v ploše, na 900 ha zde 
pěstují pšenici, 500 ha je vyčleněno 
pro kukuřici, hořčice zabírá 400 ha 
a na 250 ha je pak oves.

Kvalitní posklizňová 
úprava

Z hlediska profesního růstu a smě-
rování společnosti bylo důležité roz-
hodnutí investovat do posklizňového 
zpracování a uskladnění zrna. „To, 
že jsme si koupili sušku, posunulo 
firmu dál,“ vzpomíná Ing. Pavel 
Matouš a pokračuje: „Suška je stroj, 
který má své půvaby. Nejsme na 
nikom závislí a máme doma suché 
zboží.“ První větší investicí byl 
nákup mobilní sušky v roce 1998. 
Tou prošlo za sezónu kolem 4000 t 
kukuřice. Postupem času se stala 
výkonově nedostatečnou, a tak ji 
vedení společnosti nahradilo v roce 
2002 výkonnějším modelem. Na tom 
se za rok usuší 6000 až 7000 t 
kukuřice z 500 až 600 ha. 
Rekonstrukci posklizňové linky 
ukončil podnik výstavbou čtyř 
nových sil s kapacitou 4000 t zrna, 
kterou realizoval v roce 2010. Dnes 

  Jednatel společnosti 
Ekoprogres Ing. Pavel Matouš 
u jednoho ze dvou nových 
postřikovačů. Každý z nich již 
ošetřil 4000 ha ploch
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  Nové postřikovače Mamut mají nádrže o objemu 6000 l a ramena 
s pracovním záběrem 24 m
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je posklizňová linka vybavena
suškou s výkonem 6 t kukuřice
za hodinu, čističkou, trierem či 
pneumatickým stolem na jemné
čištění. 

Investice do techniky

Zvládnout všechny úkoly zeměděl-
ské výroby a ještě všechny činnosti 
spojené s provozováním služeb 

předpokládá vybavení kvalitní 
a výkonnou technikou. V Třebovli 
kvůli tomu víceméně obnovili celý 
strojní park. Při polních pracích pod-
nik spoléhá například na pásový 
traktor John Deere s výkonem téměř 
600 k v agregaci s osmimetrovým
radličkovým kypřičem Tiger. 
Nasazení techniky Horsch napovídá, 
že v Třebovli neořou. Podle Ing. 
Matouše již od roku 2000. Silné 
traktory zastupuje ještě Fendt 936, 
který je agregován se šestimetro-
vým Sprinterem od Horsche s pod-
kořenovým přihnojováním. Kolem 
Třebovle jsou půdy bonitně dobré, 
ale jejich zásobenost živinami není 
dobrá. Proto Ing. Matouš přikládá 
význam podkořenovému přihnojová-
ní rostlin. Přihnojují nejen kukuřici, 
ale i hustě seté plodiny. Obsluhu 
strojů hnojivem i osivem zajišťuje 
návěs s hydraulickou rukou vyrobe-
ný na zakázku. 

Pro setí kukuřice podnik v letoš-
ním roce zakoupil nový dvanáctiřád-
kový secí stroj Maestro, jak jinak 
než od firmy Horsch. 

Sázka na Mamuty

Protože podnik přešel na osmimet-
rový pracovní záběr závěsného 
nářadí, musel vyměnit i postřikovací 
techniku. Původní postřikovače 
Hardi s podporou vzduchu a rameny 
s pracovním záběrem 18 m proto 
nahradily dva nové stroje. Po prů-
zkumu trhu jimi nakonec jsou tažené 
modely Mamut tuzemského výrobce 
Agrio s nádržemi o objemu 6000 l 
a rameny s pracovním záběrem 24 
metrů. Původní stroje měly rozchod 
kol 175 cm, po přechodu na rozchod 
225 cm podnik ještě zakoupil nové 
traktory, tentokrát čtyři stroje New 
Holland T7.235. Kromě postřikovačů 
jsou agregovány také s dopravní 
technikou a s rozmetadlem. Stejnou 
značku má i sklizňová technika, dvě 
sklízecí mlátičky New Holland 
modelové řady CR. Obměnou pro-
šla i dopravní technika, zastoupená 
nyní návěsy Mega, takže v Třebovli 
mají na chvíli vystaráno. Ovšem za 
cenu kolem 40 mil. korun. Tolik pod-
nik investoval během posledních

  Postřikovače Mamut jsou agregovány s traktory New Holland T7.235PoPoststřiřikokovavačeče MMamamutut jjsosouu agagreregogováványny ss ttraraktktororyy NeNeww HoHollllanandd T7T7 223535
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tří let do posklizňové linky a nové 
techniky.

Volba modrobílých strojů

Nákup postřikovačů od firmy Agrio 
nebyl náhodný. Vedení společnosti 
Ekoprogres se o postřikovací techni-
ku tohoto tuzemského výrobce zají-
malo již delší dobu. Navštívilo její 
stánek např. při příležitosti výstav 
Techagro nebo Agritechnica 
v Hannoveru a sledovalo její stroje 
i na různých polních dnech. A tak 
lze říct, že tuto techniku znalo již 
dobrých deset let. Konkrétní jednání 
proběhla, když v Třebovli vznikla 
potřeba výměny starých strojů. 
Zástupci obou společností diskuto-
vali o náhradě systému Twin či 
o možných výbavách nových postři-
kovačů. Moderní dvouštěrbinové 
trysky nahrazují v mnohém systém 
Twin a především navýšení výkonu 
postřikovačů umožňuje nejezdit tak 
často ve větrném počasí. Obě stra-
ny hledaly optimální řešení a to 
včetně optimalizace dopravy. 
Důležité bylo najít takové řešení, aby 
si podnik nekoupil něco, co nepotře-
buje, ale na druhé straně postřikova-
če byly vybaveny vším, co podniku 
přinese užitek a potažmo také 
finanční prostředky.

Pro zdejší potřeby by možná stačil 
jeden výkonnější postřikovač s větší 
nádrží, ale podnik chtěl mít jistotu, 
že potřebné zásahy stihne za všech 
okolností včas, a tak se rozhodl na 
podzim loňského roku objednat od 
dodavatele techniky, společnosti 
Dagros, s. r. o., z Kostomlat nad 
Labem dva tažené postřikovače 
Mamut s nádržemi o objemu 6000 l 
a rameny s pracovním záběrem
24 m. Ty také v lednu přišly. Oba 

postřikovače jsou velmi dobře vyba-
vené stroje včetně palubního počíta-
če Comfort Terminal, satelitní navi-
gace GPS a vypínání jednotlivých 
sekcí a trysek. Zejména tuto posled-
ně jmenovanou výbavu si Ing. 
Matouš velmi pochvaluje, především 
pak systém, který umožňuje na kon-
cích ramen velmi jemné vypínání 
i po jedné trysce. A právě vypínání 
krajní trysky na hustěji zasetých 
kolejových řádcích vede k podstat-

ným úsporám na chemických lát-
kách. Úspory jsou to v praxi mno-
hem větší, než při vypínání sekcí 
v klínech. Ing. Pavel Matouš sleduje 
dlouhodobě spotřebu chemických 
látek a potvrzuje, že jenom používá-
ním systému vypínání krajních try-
sek a jednotlivých sekcí uspořili 
v letošním roce 6 až 7 % chemic-
kých prostředků. Spotřeba nyní 
téměř odpovídá teoretickým výmě-
rám. O tom, že jde o nemalé částky, 
svědčí investice do chemických pří-
pravků v roce 2011, která činila 
6 235 000 Kč. Jak doplňuje
Ing. Matouš, ušetřených téměř 
450 000 Kč za rok je velmi
příjemných.

Další možnosti úspor

Postřikovač může mít ramena roz-
dělena na 12, se speciálním modu-
lem pak na 18 sekcí. Výrobce dopo-
ručuje nechat za postřikovačem 
širokou sekci a směrem ke krajům 
další sekce postupně zhustit. 
Vypínání jednotlivých sekcí a trysek 
je z hlediska úspor, jak již bylo zmí-
něno, velmi důležité. Stejně, ne-li 
ještě více, je důležitá stabilizace 
ramen v podélném směru. Při hori-
zontálním kmitání totiž dochází také 
k neekonomické aplikaci, ale navíc 
také k nerovnoměrnému postřiku, 
kdy v jednom směru kmitu je dávka 
i několikanásobná, v opačném pak 
nedostatečná. Ve výsledku mohou 
úspory při správně pracujícím podél-
ném vyrovnávání činit další 3 % 
chemických prostředků. A tak 
v Třebovli ještě časem zjistí, že 
úspory na chemických látkách 
mohou dosahovat oproti staré tech-
nice i 10 %. A při cenách chemic-
kých prostředků je pak odpověď na 
otázku, zda se vyplatilo pořídit si 
nové postřikovače, jednoduchá.  

Na to, že podnik nemohl využívat 
postřikovače ihned, ale musel čekat 
na dodávku vhodných traktorů, mají 
už za sebou dost práce. Na každém 
poli již byly třikrát, společně se služ-
bami tak ošetřily na 8000 ha. 
S jejich prací jsou v Třebovli více 
než spokojeni. 

Jiří Hruška
Foto archiv 

  Postřikovač je velmi dobře vybavený stroj včetně palubního počítače 
Comfort Terminal, satelitní navigace GPS a vypínání jednotlivých sekcí 
a trysek
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