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Rajčata z Hané sklízejí úspěch
Z Hané míří na trh tuny cherry
rajčat. Smržický skleník boduje
s hranatými, v Haňovicích frčí
kulatá odrůda Juanita
DANIELA TAUBEROVÁ
Olomoucko – Desítky tisíc tun rajčat vyrostlých v Holandsku, Španělsku či Maroku každoročně končí na pultech v Česku.
Prosadit se v takto obrovské konkurenci
zkoušejí pěstitelé z Hané. Vsadili na kvalitu, ale hlavně českou značku.
A se sladkými bobulemi sklízejí úspěch.
Takový, že plánují přistavit další skleník
a nabídnout zákazníkovi novinky. Haná
by se tak do budoucna mohla stát tuzemskou „velmocí“ v pěstování rajčat
hydroponickým způsobem.
„Zákazníci se pomalu učí kupovat české
rajče a byť je konkurence obrovská, odezvu na naše cherry rajčata máme vynikající,“ pochvaluje si Marek Miklas, technický ředitel společnosti Agro Haná Smržice.
Haňovičtí mají oproti Smržickým ve
zkušenostech a pozici na tuzemském trhu
dvouletý náskok. Kromě Juanity zazářili
i s odrůdou Angelle. Prostor je však podle
nich dostatečně velký – konkurenci z ciziny navzdory.
„Český zákazník se začíná zajímat o to,
kde co vyrostlo, a tím, že naše produkce

Co na to Olomoučané?
Hana Krejči: Měla jsem je a jsou opravdu
chutná. Ráda je budu kupovat. Vydrží
dlouho ve výborném stavu.
Olga Nováková: Rajčata jsou dobrá. Vadí
mi, že musím kupovat krabičku za deset
korun, ve které jsou rajčata. Krabiček
mám doma už mnoho. Vyhozené peníze
a mrhání papírem. Uvítala bych vlastní
obal nebo sáček!
Josef Voráč: Já si myslím, že blbost je
dávat 150 Kč za rajčata. Třeba bych na to
i měl ale za takové peníze nechci.
Petr Von Banhof: Rajčata z Hané jsou
zde několikrát dražší než rajčata ze
Španělska. A v Norsku jsou stejně drahá
ta rajčata z Hané, jako ta španělská.

Z diskuse na Facebooku Olomouckého deníku
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splňuje vysoké nároky, zjišťuje, že nabízíme vynikající chuť a zároveň jistotou jakosti a bezpečnosti vypěstované zeleniny,“ vysvětluje předseda Zemědělského
družstva Haňovice Václav Kuba.
Pěstitelé ze Smržic a Haňovic vedou na
trhu kvůli objemu cizích rajčat a jejich
ceně těžký boj. Nepomáhají jim ani akční
ceny, které vyprazdňují regály s rajčatovými cizinci. „Ano, cena je vyšší, ovšem
odpovídá kvalitě výrobku. Prodáváme
chuť a kvalitu. Venku se rajčata trhají ne-

vyzrálá. Cestují stovky kilometrů,“ připomíná agronomka Lucie Martinová z Agro
Haná.
Do ceny šampionů z Hané se promítá
dražší práce a náklady spojené se sofistikovaným způsobem pěstování zeleniny.
Ty jim snižují vlastní bioplynové stanice,
odkud čerpají potřebné teplo. „Kdybychom neměli za zády bioplynovou stanici a teplo si kupovali, cena rajčete bude
ještě vyšší,“ poukazuje Miklas.
Foto: Deník/Jiří Kopáč

Hranáčka si spotřebitelé oblíbili
Region – Ve skleníku na ploše 2,3 hektaru
pěstuje rajčata od prosince loňského roku
podnik Agro Haná Smržice. Poprvé sklízeli
počátkem března. Od té doby denně putují do bedýnek a ke spotřebiteli tři tuny
rajčat. „Odrůdu jsme zvolili speciálně pro
toto stanoviště a dané klimatické podmínky. Volba to byla výborná,“ popisuje
agronomka Lucie Martinová.
Smržičtí vysadili odrůdu nazvanou
Sweetelle alias Hranáčka, podle lehce
hranatého tvaru červeného cherry rajčátka.
„Než jsme v Holandsku vybrali, řekli
jsme si, že potřebujeme něco, co zákazníky osloví, čím se budeme vymykat tomu,
co je na trhu běžně k dispozici. A trefili
jsme se,“ usmál se technický ředitel a vedoucí smržického skleníku v jedné osobě

Marek Miklas. Na třech řádcích zkusili
i bratříčka úspěšného Hranáčka, odrůdu
Bamáno. A opět trefa. „Učíme spotřebitele,
že rajče nemusí být jen červené, ale i žluté. A hned jsme s novinkou uspěli v soutěži produktu Olomouckého kraje,“ chlubí
se Miklas.
Maximální kvalitě zeleniny přispívá
i hydroponie, kdy jsou rostliny vysazeny
do speciálního substrátu a dodáván je jim
živný roztok. „Minerální látky nastavíme
na optimum pro danou fázi vývoje rostliny. Na týdenní bázi děláme analýzy listů
a závlahové vody a parametry ladíme, aby
rajče mělo ideální podmínky, včetně
světla. Snášíme jim modré z nebe,“ usmívá se agronomka Agro Haná. O opylení se
starají čmeláci, kteří se na rozdíl od včel
drží ve skleníku u své královny. (tau)
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