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Vážení obchodní přátelé,
dovolte mi vás seznámit s ekologic-
kou farmou nedaleko Bielefeldu (Ně-
mecko), kterou jsme s týmem společ-
nosti KWS OSIVA navštívili minulý 
měsíc . 
Jsem v zemědělství činný 39 let. Ni-
kdy jsem jako agronom neuvažoval 
o tom, že ekologické zemědělství se 
musí specifikovat na speciální kul-
tury. V průběhu let, kdy jsem viděl 
ekologické plochy (obilí), jsem byl ná-
zoru,  že to není správný směr. Jsem 
přesvědčen, že v dnešní době je to 
téma jednak pro nižší polohy (pěsto-
vání zeleniny), jednak pro vyšší polo-
hy nad 650 m n. m. 
Jako zástupce KWS 12 let spolupra-
cuji s velmi dobrým člověkem Enno 
von Redenem, který je pro nás nejen 

dobrým obchodním partnerem, ale 
také snad prognostikem  pro bu-
doucnost. 
V rámci odborné návštěvy centrály 
KWS v Einbecku  byla možnost na-
vštívit toto ekologické hospodář-
ství o výměře 600 ha.  Hospodářství 
vlastní 100 ha lesa, 200 ha orné půdy, 
dalších 400 ha si pronajímá. Provázel 
nás pan von Reden starší, velmi ener-
gický člověk, který je již 16. generací 
vlastnící zámek a hospodářství. 
Biopotravinám se věnují od roku 
1984. Začátek byl velmi komplikova-
ný, ale dnes je již vidět, že porosty 
jsou čisté a bez plevelu.
Technologie je založena na specific-
kých postupech střídání plodin. Podle 
mého porozumění sedmihonný osevní 
postup.  Plevele jsou před výsadbou 

zeleniny (mrkev, cibule, dýně, řepa) 
spalovány plamenem speciálním stro-
jem. Obiloviny (žito, jarní ječmen) jsou 
po mnoho let mimo obvyklý osevní 
postup, tzn. po zelenině, a není nutno 
je chemicky ošetřovat.   U nich nejsou 
specifikovány houbové choroby, zatím 
není vyžadováno…                                    
Speciální plodiny, které vyžadují ruč-
ní práci po kultivaci, jsou likvidovány 
ručně (vleže) zahraničními  pracovní-
ky, kteří si zde vydělávají za tři měsí-
ce jako doma za celý rok. 
Pan Reden starší podotknul, že si 
práce pracovníků váží, že jsou k nim 
vstřícní, kreativní a že zde mají dveře 
otevřené. 
Snad je možné podotknout, že před 
100 lety, zde bylo 30 párů koní, 
100 spolupracovníků (nikdy neříkají 
pracovníků), dnes čtyři stálí pracovníci 

a čtyři pravidelně spolupracující. Bylo 
by dobré říci, že tato cesta neuživí lid-
stvo, nicméně pro speciální produkci 
je toto cesta (dětská výživa, lékařské 
využití).
V Německu v ekologickém zeměděl-
ství lze aplikovat 80 kg č.ž. N. Na hos-
podářství, o kterém mluvíme, někte-
ré produkty (mrkev, cibule atd.) jsou 
bez aplikace. Kukuřice pak dostane 
poměrně vyšší dávku. 
Je nutno poznamenat, že při pro-
hlídce zrnové bio-kukuřice byl porost 
rovnoměrný, bez známek nedostat-
ku a určen ke sklizni na zrno. Podle 
dohody pro potřeby KWS eko-kuku-
řice je zajištěn pravidelný kontakt.  ❊
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