Aktuálně

RenoFarmy - tradice v moderním kabátě
Eva Kupcová, Jana Březná; RenoFarmy
Pečujeme o půdu s láskou a úctou,
s cílem uchovat její hodnotu pro
budoucí generace, říká Petr Vlasák, generální ředitel společnosti RenoFarmy. Dobrý dlouhodobý
vztah s vlastníky půdy. Právě ten je
základem všech vizí skupiny RenoFarmy. Věříme hodnotám, na kterých je založen tradiční způsob zemědělského hospodaření. Naším
dlouhodobým cílem je hlavně snaha o zkvalitnění zemědělské půdy,
udržení celistvosti půdních bloků
a pokračování živočišné výroby.

ny dokáží vzít. Snažíme se také
omezit samotnou techniku, která
na půdu vyjíždí. Například jeden
náš kompaktní stroj v terénu dokáže nahradit práci až tří původních
zemědělských strojů. Tím nejenže omezíme hloubku zpracování
půdy, ale také odpary vody, dotýká se Petr Vlasák i současného
palčivého problému české krajiny.
Věříme, že právě díky všem těmto opatřením se stav půdy na našich vlastních nebo pronajatých
pozemcích rok od roku zlepšuje.

Petr Vlasák však jedním dechem
dodává, že tradiční zemědělství
doplňují RenoFarmy také o moderní postupy. V rostlinné produkci se například nebojí využití dronů, které používají při mapování
ploch a při rozhodování, jaká místa
na poli je potřeba přihnojit nebo
osázet novými plodinami. Jedná
se o takzvané precizní zemědělství, které nám umožňuje lepší využívání přírodních zdrojů a snižuje
jejich namáhání, tak lze zachovat
díky funkčním ekosystémům hodnotu půdy i pro budoucí pokolení.

Vliv na celý region

Pečlivé hnojení

Zajímavá čísla ze života
RenoFarmy

Jaké další nástroje a postupy
ve svých hospodářstvích RenoFarmy využívají? Už od srpna 2018
snižujeme používání běžných kyselých hnojiv a nahrazujeme je
hnojivy sice nákladnějšími, ale
zato šetrnějšími, odhaluje pozadí
společnosti Petr Vlasák. Také například pěstujeme sóju, protože
tato plodina významně obohacuje
život v půdě. V jejích kořenech žijí
kolonie hlízkovitých bakterií, které dokáží přeměnit vzdušný dusík
na dusíkaté hnojivo. Po sklizni sóje
tak máme půdu pohnojenou.

Moderní technika
Díky údajům z GPS v kombinaci
s vlastní korekční stanicí mohou
hospodáři z RenoFarmy cíleně
posílat techniku s postřiky pouze tam, kde se vyskytne infekce
plodin, a vyhnout se plošným
postřikům. Pomocí satelitních
dat a rozborů vzorků rostlin dokáží agronomové zhodnotit porost i z hlediska vývoje a výživy
a na daný úsek půdy pak dodají jen tolik hnojiv, kolik si plodi-
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Správné využívání půdy s sebou
kromě kvalitní zemědělské produkce přináší ještě jednu důležitou výhodu pro každý obhospodařovaný region. Je jím vytváření
nových pracovních příležitostí pro
obyvatele obcí, kde farmy fungují
a udržení úrovně zaměstnanosti. Tento fakt pak přispívá i k celkovému hospodářskému a společenskému vývoji dané lokality. To
potvrzují i vztahy s místními sportovními a zájmovými spolky, které
RenoFarmy podporují.


13 farem

4 bioplynové stanice

400 zaměstnanců

85 ha sadů

34 ha chmelnic

14 500 ha půdy

1 800 dojnic holštýnského plemene

45 000 l mléka denně

Skupina RenoFarmy
- Medailonek
RenoFarmy jsou ryze česká společnost zastřešující v současnosti
13 tradičních zemědělských podniků na Moravě a ve Slezsku. Tato
zemědělská družstva obhospodařují v rámci rostlinné i živočišné
výroby půdu již desítky let a jen
za poslední dva roky se tato skupina rozrostla o 4 nové farmy. Více
informací najdete na www.renofarmy.cz.
Líbilo se Vám představení naší společnosti a chtěli byste zde pracovat?
Pak čtěte dále!

Aktuálně do naší skupiny RenoFarmy hledáme
velmi zkušeného kolegu nebo kolegyni
na zajímavou a možná trochu neobvyklou pozici:
Inspektor/ka.
Tato pracovní pozice obnáší:

Budete se zabývat především kontrolní, ale také poradenskou činností v oblasti zemědělské prvovýroby. Nejedná se o práci ředitele,
agronoma, zootechnika ani jiného zemědělského specialisty, ale
o jejich práci musíte mít velmi dobrou představu.

Jedná se o seniorní pozici - je tedy určena jen zkušeným zemědělským pracovníkům.

Zodpovídat se budete přímo generálnímu řediteli naší skupiny.

Budete jezdit po našich 13 farmách a provádět inspekci:
- kontrolu, zda jsou dodržovány správné postupy,
- verifikaci, že veškerá dokumentace je v pořádku,
- náhodné kontroly provozních deníků, skladů, stavů, atd.
- plnění opatření BOZP a ŽP

Společně se zprávou pro GŘ očekáváme také návrhy na zlepšení/
změny procesů pro jednotlivé společnosti.

Profil ideálního kandidáta:
Musíte mít praxi v zemědělství, a to docela dlouhou (klidně i 20 až
30 let), včetně znalostí RV, ŽV a zemědělské techniky. Vaše aktuální
nebo poslední pracovní práce je/byla na seniorní pozici (ředitel, náměstek…). A klidně již můžete být na odpočinku. Hledáme člověka,
který ví, jak to v zemědělském podniku funguje a jak by to mohlo fungovat ještě lépe. Čím více zkušeností máte, tím lépe. Co se týče praktických věcí, určitě musíte mít řidičský průkaz a být časově flexibilní.
Důležitý je pro nás váš pozitivní přístup, entuziasmus a chuť k práci
a novým výzvám. Potřebujeme, abyste se nebál/a být iniciativní, přicházet s novými nápady a otevřeně vyjádřit svůj názor.

Nabízíme:
U nás máte jistotu práce v české, moderní, dynamické a finančně silné společnosti. Je to práce, při které se určitě nebudete nudit. Budete
kolem sebe mít kolektiv lidí, kteří jsou ve svých profesích odborníci
a zároveň nezkazí žádnou legraci. Odpovídající mzdové ohodnocení,
odměny, stravenky, služební vůz, telefon i notebook jsou samozřejmostí. Také nabízíme značně flexibilní pracovní dobu a nebráníme se
ani tomu zaměstnat vás na částečný úvazek.
Pokud vás nabízená práce zaujala, případně byste se chtěli uplatnit na jiné
pozici, pak neváhejte, napište nám na e-mail kariera@renofarmy.cz a my
se budeme těšit na případné setkání.
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