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Na statku pěstují i zpracovávají sóju
Na statku v Topolanech, který leží v oblasti úrodné Hané na pøedmìstí Olomouce, hospodaøí na ploše témìø 80 hektarù rodina 
Romana Koutka. Zhruba polovinu pozemkù mají vlastních a zbytek si pronajímají. Podle historických záznamù se pøedkové 
souèasného majitele zabývali zemìdìlstvím už od devatenáctého století. 

Rostlinná výroba

 V roce 2020 zaèali 
za studena lisovat 
sójový olej.

Jakmile to bylo možné, Koutkovi 
v roce 1989 navázali na ètyøi de-
setiletí pøerušenou rodinnou tradi-
ci. Polnosti leží v nadmoøské výšce 
kolem 250 metrù. Pùdy na polích 
zemìdìlského podniku jsou velmi 
úrodné kvalitní èernozemì. Prù-
mìrný roèní dlouhodobý srážkový 
úhrn dosahuje 550 mm, ale v su-
chých letech asi o 150 mm ménì. 

Hospodářství 
se rozšiřovalo

V poèátcích hospodaøení rodi-
na zaèala obdìlávat nìkolik málo 
hektarù a poøídili si jalovici pleme-
ne jersey. Postupnì se výmìra polí 
rozšiøovala a navyšovalo se množ-
ství krav. V souèasnosti na více 
než 75 hektarech polí pìstují hlav-
nì pšenici, øepku, sóju, jeèmen, 
hrách, vojtìšku a jetelotrávu.
V živoèišné výrobì se soustøeïu-
jí na chov masného skotu. V sou-
èasnosti mají ve chlévì pìt kusù 
hovìzího dobytka. Zamìøují se 
køížence masného plemene bel-
gické modrobílé. Na dvoøe cho-
vají slepice, kachny indické bìžce 
a holuby moravské pštrosy. Farma 
je pomìrnì dobøe vybavena me-
chanizací, vìtšinou znaèky Claas.

Pomáhá celá rodina

Na chodu hospodáøství se do roku 
2012 podílel otec Romana Kout-
ka, který mu rodinnou fi rmu pøe-
dal zaèátkem roku 2013. V sou-
èasnosti kromì majitele na statku 
vypomáhá i jeho manželka a dva 
synové. Otec Romana Koutka, 
který je pùvodním povoláním zoo-

technik, stále pomáhá v živoèišné 
výrobì. 
Každoroènì v dobì žní a sezón-
ních prací rodina Koutkových 
spolupracuje se sedláky z okolí. 
Roman Koutek je pøedsedou Aso-
ciace soukromého zemìdìlství 
okresu Olomouc a èlenem pøed-
sednictva Asociace soukromého 
zemìdìlství ÈR (ASZ ÈR). Doufá, 
že aspoò jeden z jeho synù bude 
pokraèovat v tradici a stane se 
sedlákem z Hané.

Sóju lisují i praží

Od roku 2006 na statku pìstují 
sóju, které si cení pøedevším jako 
zlepšující plodiny v osevním sledu. 
Vìnují se množení a èást skliznì 
sami zpracovávají, v roce 2020 za-
èali ze sójových bobù za studena 
lisovat olej, menší množství pro-
dukce praží, èímž vznikají sójové 
oøíšky.
Sója zaujímá asi tøetinu z celko-
vé výmìry polí. V poslední sezó-
nì zkusili pìstovat i další olejninu, 
sluneènici. V osevním postupu se 
obvykle støídá jarní jeèmen, øe-
pka, ozimá pšenice a sója. Na oze-
lenìní pìstují pícniny na krmení 
a meziplodiny. V roce 2021 roz-
šíøili výrobu oleje ještì o øepkový 
a sluneènicový, pøièemž do bu-
doucna Roman Koutek poèítá 
také s konopným.
Sóju pìstují už pøes deset let na 
osivo, které pak dodávají odbìra-
telùm. Jak už bylo uvedeno, v roce 
2020 se poprvé pustil do zpraco-
vání vlastní úrody. Sójové boby li-
sují zastudena a získaný olej pak 
šetrnì fi ltrují. Jako jediní v Èeské 

a bez kamení. Záleží na kvalitì 
pùdy s vhodným pH a dobrou zá-
sobou živin. Pozemek by mìl být 
nezaplevelený. 
Termín setí se nesmí uspìchat, je 
tøeba reagovat na podmínky da-
ného roèníku a pøedpovìï srážek. 
Zásadní význam má výbìr vhodné 
odrùdy pro konkrétní stanovištì. 
Ranìjší odrùdy pøedstavují jistotu 
skliznì, zatímco pozdnìjší bývají 
výnosnìjší. Zásadnì je potøeba vy-
sévat inokulované osivo.
Herbicidní ochrana by se mìla od-
víjet od aktuálního vývoje poèasí, 
zda zvolit šetrnìjší nebo razant-
nìjší herbicid. Na ménì úrodných 
pùdách se vyplatí startovací dávka 
dusíkatých hnojiv, osobní dobrou 
zkušenost má R. Koutek s listový-
mi hnojivy.
V souèasné dobì je problém s ne-
možností desikace porostù v pøí-
padì potøeby. Sklizeò se nevypla-
tí uspìchat a mìla by být šetrná, 
u množitelských ploch je potøeba 
zabránit kontaminaci jinou odrù-
dou. Po sklizni by mìla probìhnout 
šetrná manipulace, èištìní a skla-
dování. Sója pøedstavuje výbornou 
pøedplodinu pro jarní jeèmen i pro 
ozimou pšenici za vhodných pod-
mínek pro založení porostu v poz-
dìjších termínech po sklizni. 

Rozšíření sóji

R. Koutek se domnívá, že by se 
u nás mohla sója rozšíøit, pìstová-
ní této olejniny má podle nìj bu-
doucnost nejen v úrodné oblasti 
Hané. Za podporou sóji a dalších 
luskovin stojí Asociace pìstite-
lù a zpracovatelù luskovin (APZL), 
kde je èlenem pøedstavenstva. Na 
pùdì asociace vznikla Iniciativa – 
Sója 150, což znamená, že by bylo 
žádoucí dosáhnout desetkrát vyš-
ších osevních ploch luskovin, vèet-
nì sóji, tedy 150 tisíc hektarù. 
Toto èíslo vychází z toho, že se 
do ÈR dovážejí krmné extrudo-
vané šroty ze sóji z USA v množ-
ství, které odpovídá úrodì ze 150 
tisíc hektarù. Takže to by pokry-
lo domácí spotøebu, potenciál sóji 
je obrovský, jen to chce jej využít. 
Pøed nìkolika lety vznikla iniciativa 
Dunajská sója, což je vlastnì ob-
chodní znaèka, která zvýhodòuje 
evropskou produkci. Takto certi-
fi kovaná sója se prodává zhruba 
o tisíc korun dráž na tunu, proto-
že není geneticky upravená. Tak-
to oznaèená sója se nepìstuje jen 
kolem Dunaje, oblast zasahuje od 
Polska pøes Slovensko, Maïarsko, 
Èeskou republiku až po Rakousko.

Text a foto Hana Honsová

Rostlinná výroba

Nová odrùda Hana 
patøí k velmi 

perspektivním.

nejvíce srážek spadlo v kvìtnu (80 
mm), v èervenci (80 mm) a v srpnu 
(101 mm). Celkem od ledna do 
srpna v Topolanech napršelo 408 
mm a za vegetace sóji 361 mm.
Pøedplodinou sóji v pokusech se 
stala ozimá pšenice. V pìstitelské 
technologii se uplatnilo bezoreb-
né zpracování pùdy. Pøíprava pùdy 
byla následující: 27. bøezna 2021 
podmítka, likvidace meziplodiny 
a 6. kvìtna urovnání pùdy kom-
paktorem. Selo se 6. kvìtna 140 
kg osiva na hektar.
Na podzim 2020 byl odplevelen 
9. záøí pozemek totálním herbi-
cidem Clinic (2,5 l/ha). Preemer-
gentní aplikace herbicidního pøí-
pravku Successor (1,5 l/ha) byla 
8. kvìtna, další den uskuteènil 
postøik herbicidem Corum (1,0 
l/ha) se smáèedlem Dash (1,0 l/ha). 
Poslední herbicidní ošetøení pro-
bìhlo 27. èervna pomocí herbi-
cidu Corum (1,0 l/ha) se smáèed-
lem Dash (1,0 l/ha). Za vegetace 
se dvakrát hnojilo listovými hnoji-
vy øady Hycol.

Zásady pěstování

Roman Koutek vypozoroval nì-
které zásady pro úspìšné pìsto-
vání sóji. Podstatný význam má 
správný výbìr pozemku, který by 
mìl být pokud možno v rovinì 

republice tímto zpùsobem zpra-
covávají vlastní sóju, stejným po-
stupem vyrábìjí øepkový a slu-
neènicový olej. Jejich produkce 
pøedstavuje doplnìk k rostlinné 
výrobì. 
R. Koutek øadu let øíká èlenùm 
asociace, že by mìli svou práci 
dotáhnout až do koneèného pro-
duktu, nemìli by se zamìøovat 
jen na komodity a jejich prodej. 
V tomto smìru se snaží ostatní 
pìstitele inspirovat.
Panenské oleje zákazníkùm na-
bízí takzvanì ze dvora a prodává 
je rovnìž na farmáøských trzích 
a v prodejnách pøátel a známých, 
kteøí se také vìnují zemìdìlství. 
Postupnì se ukazuje, že pøibývá 
lidí, kteøí mají o regionální pro-
dukty zájem. V olomouckém regi-
onu chybí prùmysl na zpracování 
olejù, až na jednu velkou lisovnu 
v Olomouci.

Získali ocenění

O tom, že se statku daøí, svìdèí 
ocenìní Zemìdìlec Olomoucké-

ho kraje za rok 2021, které Roman 
Koutek získal. Kdybych si mìl ješ-
tì nìkdy vybírat, šel bych do toho-
to oboru znovu, vždycky si chtìl 
o všem v životì rozhodovat sám 
a soukromé podnikání mu maxi-
málnì vyhovuje. 
V zemìdìlství pracoval jeho otec, 
proto k nìmu mìl Roman Koutek 
vždy kladný vztah. Doufá, že pod-
nikání bude moci jednou pøedat 
svým synùm. Generaèní obmìna 
na farmách a statcích je velmi dù-
ležitá. 
Rodinné podnikání by si zaslouži-
lo podporu, v asociaci o tom ve-
dou velké debaty a chystají legis-
lativní návrh.

Pečují o půdu

Na polích statku dobøe peèují 
o pùdní úrodnost. 
»Snažíme se chovat k pùdì šetrnì, 
minimalizovat zbyteèné pøejezdy 
a dìlat práce na poli v nejvhodnìj-
ší možnou dobu. Chceme zadr-
žet co nejvíce vláhy v pùdì, proto 
uplatòujeme technologie zpraco-

vání pùdy bez orby. Pole po skliz-
ni dvakrát podmítneme do rùzné 
hloubky a na podzim probìhne 
hluboké kypøení do vìtší hloub-
ky. Díky živoèišné výrobì, doplòu-
jeme do pùdy organickou hmotu. 
Hnojem hnojíme k øepce,« vysvìt-
lil R. Koutek. 
»Hnojíme podle výsledkù rozbo-
rù pùdy. K pšenici obvykle apli-
kujeme celkovou dávku dusíku do 
150 kg/ha. K jeèmenu hnojíme 80 
kg N/ha, ale pokud byla pøedplo-
dinou sója, dávka se snižuje o 40 
až 60 kg N/ha. K øepce obvykle 
aplikujeme 180 kg N/ha. Zásobnì 
hnojíme fosforem a draslíkem,« 
øekl R. Koutek. 
»Sóju dusíkatými hnojivy nehno-
jíme. U všech plodin za vegeta-
ce používáme listová hnojiva øady 
Hycol od fi rmy GM Chemie spol. 
s r. o., kterou také nejen v regionu 
støední Moravy zastupuji a posky-
tuji poradenský servis,« dodal Ro-
man Koutek. 

Dosahované výnosy

U sóji dosahují v roènících s do-
statkem vláhy za vegetace hek-
tarových výnosù 3,5 až 4,0 tuny, 
v suchých letech výnosy klesají. 
Díky osevnímu postupu se sójou 
a kvalitativnímu pøihnojení pše-
nice dusíkem nemívají problémy 
s dosažením potravináøské kvali-
ty. Dlouhodobì se na polích stat-
ku pohybují výnosy ozimé pšenice 
kolem 7,0 až 9,0 t/ha. 
Co se týká výbìru odrùd sóji, 
spolupracují s fi rmou Prograin 
Zia, s. r. o. V souèasnosti pøed-
stavuje nejoblíbenìjší odrùdu R. 
Koutka Naya a jako velice nadìj-
nou vidí novinku Hana. Odrù-
dy sóji pro místní podmínky si 
na statku ovìøují v pokusech, se 
kterými se každoroènì seznamu-
je zemìdìlská veøejnost na pol-
ním dnu v záøí. 

Poloprovozní pokusy

V poloprovozních pokusech v To-
polanech se v roce 2021 porov-
návaly odrùdy sóji o rùzné ranosti 
od velmi raných po støednì rané. 
Šlo o odrùdy Mayrika, Marzena, 
Royka, Silesia, Albiensis, Brunen-
sis, Tertia, Moravians, Lenka, 
Kofu, Korus, Hana a novošlechtì-
ní 17 PRO 42. Výnosy jednotlivých 
odrùd sóji jsou uvedeny v tabulce.
Pozemek se sójou mìøil osm hek-
tarù a stanovištì leží v nadmoøské 
výšce 241 m n. m. Velkost parcely 
o délce 145 m a šíøce 9 m dosa-
hovala 1305 m2. V roce 2021 do-
stateènì pršelo, což sóje prospìlo, 

S pokusy 
se seznamuje 

zemìdìlská 
veøejnost na polních 

dnech.

Roman Koutek si 
oblíbil sóju, u které 
v pokusech ovìøuje 
rùzné odrùdy.

Výnosy sóji v pokusech v Topolanech v roce 2021

Odrùda Výnos (t/ha)

Mayrika 3,07

Marzena 2,63

Royka 3,54

Silesia 2,97

Albiensis 3,44

Brunensis 3,74

Moravians 3,58

Kofu 4,34

Korus 2,63

Tertia 2,56

Lenka 2,47

Hana 3,02


