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Den farmářské zeleniny v Zálezlicích se velice vydařil 

 
V neděli dne 25. června pozvala firma Hanka 
Mochov širokou veřejnost a zejména všechny 
milovníky zeleniny do svého nově 
vybudovaného areálu v Zálezlicích u Mělníka, 
kde pro ně uspořádala Den farmářské 
zeleniny.  

Pro návštěvníky zde byl připraven nabitý program. Hned 
po oficiálním zahájení akce proběhla prohlídka areálu 
firmy. V nově vybudovaných halách si mohli návštěvníci 
prohlédnout moderní výkonné posklizňové linky na 
zpracování zeleniny (mrkve, petržele, cibule, brambor 
atd.).     

Aby pracovníci firmy návštěvníkům 
farmářského dne ukázali, že se zelenina na 
pultech v supermarketu neobjeví jen tak sama 
od sebe, připravili pro ně ukázky ručních a 
mechanizovaných sklizní. Zkušeným 
pracovnicím šla práce pěkně od ruky a 
nezaskočilo je ani početné obecenstvo 
zvědavých diváků. V průběhu ukázek 
moderátor akce Tomáš Bohuslav prozradil, že 
každá pracovnice udělá za 8 hodin přibližně 

1200 svazků mrkve. Před zraky přítomných proběhla 
také ukázka sklizně kedlubnů, což byla opět nevídaná 
podívaná. Pracovnice se se svými noži bravurně oháněly 
a odsekávaly kedlubny od košťálů s takovou přesností a 
rychlostí, že by se za to nemusel stydět ani Dartaňan ze 
Třech Mušketýrů. Takovýmto způsobem jedna 
pracovnice za 8 hodin nařeže a narovná do beden cca 
4000 kedlubnů.  

Následně se chopil mikrofonu mechanizátor 
farmy Zálezlice Jiří Bečvář, který 
komentoval ukázku mechanizované sklizně 
mrkve pomocí dvouřádkového kombajnu 
ASA LIFT, taženého traktorem John Deere. 
Pan Bečvář následně návštěvníkům 
představil i další mechanizaci, se kterou 
v Zálezlicích pěstují zeleninu a brambory. 

Zpestřením akce byla soutěž „Kedlubnožrout“, jejímž cílem bylo za 5 minut sníst co 
nejvíce rozčtvrcených kedlubnů. Soutěžilo se v 
kategoriích: muži, ženy a děti. Vítěz v kategorii 
muži „sežral“ 2,5 kedlubnů, nejlepší 
kedlubnožroutka „sežrala“ 2 kedlubny a nejlepší 
kedlubnožroutě „sežralo 1,5 kedlubnu. Všichni 
účastnící soutěže si odnesli koše plné zeleniny. 
Zelinářská unie Čech a Moravy si pro dospělé 
návštěvníky farmářského dne připravila 



ochutnávky zeleninových šťáv. Děti si mohly vyzkoušet 
poznávání zeleniny se zavázanýma očima po hmatu. 
Na akci bylo možné zakoupit medovinu a jiné produkty 
z medu, jahody, sýry atd. V rámci programu se na 
pódiu objevil rovněž předseda Zelinářské unie Čech a 
Moravy Ing. Jaroslav Zeman, který přítomné přivítal 
krátkou zdravicí a informoval je o aktuální situaci 
v zelinářském sektoru.    
Průběh celé akce přítomným zpříjemňovala hudební 
skupina DYKYTA. Závěrem akce vyhlásil moderátor na 

okolních políčkách samosběr zeleniny, a tak si zbylí návštěvníci mohli vyzkoušet 
sklizeň zeleniny na vlastní kůži. Den farmářské zeleniny se velice vydařil a tak se 
návštěvníci již určitě těší na jeho další ročník. 
 

Prezentace Zelinářské unie Čech a Moravy na farmářském dnu byla finančně 
podpořena v rámci projektu „Fandíme řemeslu!“ 

 

 


