
Každé poražené prase 
dotují chovatelé „ze svého“

Co se týká takzvaných far-
mářských cen, za které 
chovatelé prodávají prasa-
ta, jejich výše se od vstupu 
do Evropské unie prakticky 
nezměnila. Do těchto cen 
téměř nemohou chovatelé 
promítnout vstupní nákla-
dy, které jim v posledních 
měsících raketově rostou, 
a prodělávají přibližně 800 
až 1000 korun na každém 

praseti. Podle Svazu chovate-
lů prasat si připlácejí oproti 
loňsku za krmiva pro zvířata 
o 20 až 25 % kvůli stoupají-
cím cenám obilovin či olejnin, 
které jsou základní přísadou 
právě do krmných směsí. 
Ceny energií jim vzrostly o 5 
až 40 % v závislosti na kon-
krétním dodavateli a oka-
mžiku ixace. Pohonné hmoty 
stojí průměrně o 35 % více 
a mzdové náklady narostly 
o 4 až 6 %. 
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Konec chovatelů prasat v Čechách?
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Sektorem chovu prasat cloumá krize, která 
nemá obdoby. Více jak polovina chovatelů 
plánuje chovy zrušit, příčemž velká část 
z nich se k tomuto kroku chystá již v letoš-
ním roce. Lze tedy očekávat značný úbytek 
tuzemského vepřového masa v obchodech. 
Mimo to se projevuje i pokles zájmu o domá-
cí porážky prasat. Zdá se, že české vepřové 
tak již brzy získá punc „luxusní potraviny“. 
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Uzavírání chovů povede 
k dalšímu poklesu 
soběstačnosti

„Uzavírání chovů povede 
k dalšímu poklesu potravi-
nové soběstačnosti Česka 
a prohloubení závislosti Čes-
ka na dovozech ze zahraničí. 
U vepřového masa musíme 
ročně dovážet více než 200 
tisíc tun, tedy asi polovinu do-
mácí spotřeby. V případě trž-
ních výkyvů, jako je například 
další rozšíření afrického moru 
prasat v Evropě, může dojít 
k prudkému nárůstu cen pro 
zákazníky, než jaký zažívají 
v posledních měsících,” uvedl 
prezident Agrární komory ČR 
Jan Doležal.

Někteří zemědělci sice plá-
nují nadále chovat prasata, ale 
mnozí jsou rozhodnuti tuto 
činnost omezit. V letošním 
roce se jedná podle průzku-
mu o 43 % podniků a do roku 
2030 půjde o dalších 22 % 
dotázaných společností. Udr-
žet chovy prasat v současném 
rozsahu chce příští rok pouze 
čtvrtina podniků a do roku 
2030 pětina. Naopak rozši-
řovat chovy prasat se letos 
nechystá téměř nikdo - pouze 
jedno procento oslovených 
chovatelů a 4 % do roku 2030. 

K razantnímu rozhodnu-
tí, jako je omezení chovu 
prasat či jeho úplný konec, 
nutí české zemědělce pře-
devším dlouhodobě nízké 
výkupní ceny. Na vině jsou 
i rostoucí vstupní náklady 
a stále omezenější možnosti 
odbytu. Chovatelé si stěžují 
i na nedostatek pracovníků 
kvůli odchodu zaměstnan-
ců do důchodu a nízkému 
zájmu nových pracovníků 
o tento obor. Situaci jin ne-
ulehčuje ani byrokracie, 
kterou v omezeném počtu 
lidí nezvládají. Poukazují 
také na nerovné postavení 
českých zemědělců v rám-
ci Evropské unie a nejasný 
výhled do budoucna, který 
představuje například Ze-
lená dohoda pro Evropu. 
Podle ní mají zemědělci 
do roku 2030 razantně sní-
žit emise z chovů prasat 
a dalších hospodářských 
zvířat, ale stále chybí plán, 
jak by toho měli dosáhnout 
nebo jak se na plnění těchto 
cílů budou podílet jednotli-
vé členské země EU. Mluví 
se také o zavedení systému 
značení potravin podle nu-
tričních hodnot Nutri-score 
či zdanění červeného masa, 
kam patří právě vepřové.

Váš obchodní 
partner

Do roku 2030 chce chov ukončit více jak 50 % našich chovatelů prasat.
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Situace chovatelů prasat je 
nyní doslova alarmující. Kaž-
dý podnik – v jakémkoliv obo-
ru podnikání a zemědělství 
není výjimkou – se zavazuje, 
že bude hospodařit s péčí 
řádného hospodáře a bude 
vytvářet zisk. To znamená, že 
zemědělci nemohou chovy 
prasat dlouhodobě dotovat 
z vlastních peněz, jako se to 
děje nyní, aniž by ohrozi-
li existenci celé irmy. Jejich 
možnosti, jak zvýšit výkupní 
ceny a promítnout do nich 
zvyšující se náklady, jsou bo-
hužel omezené. Hlavní příči-
nou nízkých výkupních cen je 
levné a předotované vepřové 
maso z jiných částí Evropské 
unie, především ze Španěl-
ska, Německa nebo Polska, 
které pak v Česku prodávají 
obchodní řetězce,” uvedl člen 
předsednictva Svazu chovate-
lů prasat Petr Coufal. 

Na podporu chovatelů 
vznikají nové projekty

Někteří chovatelé prasat se 
ještě pokoušejí chovy udržet, 
přičemž řada z nich v mi-
nulých letech investovala 
do rekonstrukce stájí a po-
řízení moderních technolo-
gií, a prodávají takzvaně ze 
dvora přímo lidem. Vznikají 
také projekty jako online trži-
ště vepřového masa, které jim 
v tom mají pomoci. Avizované 
online tržiště bylo spuštěno 
platformou Naši zemědělci. 
Jeho cílem je propojit země-
dělce se zákazníky přímo 
a umožnit tak zájemcům ob-
jednat a koupit si české vepřo-
vé maso bez obchodní přiráž-
ky. “Čeští zákazníci si mohou 
objednat kvalitní české vep-
řové maso za výhodné ceny 
a nakoupit si přímo u chova-
tele. Stačí se podívat na mapu, 
vybrat si z několika desítek 
prodejen a výdejních míst 
podle vzdálenosti od domova 
a objednat si online. Pak už 
si jen vyzvednou české vep-
řové maso špičkové kvality 
a mohou se pustit do vaření,” 
přiblížil fungování online trži-
ště vepřového masa Jakub Žák 
z platformy Naši zemědělci. 

Ve svízelné situaci se na-
cházejí také chovatelé prasat 
v zahraničí, kde rovněž vzni-
kají podobné projekty a za řa-
dou z nich stojí obchodní 
řetězce. “Například německý 
řetězec Aldi nedávno oznámil, 
že přechází ve své domovské 
zemi na prodej výhradně ně-
meckého vepřového masa, 
a to v režimu 5D – tedy naro-
zené, odchované, vykrmené, 
poražené, zpracované v Ně-
mecku. Současně bude platit 
dodavatelům vyšší výkupní 
ceny až o dvacet procent, než 
jsou aktuální, aby tak podpo-
řil německé chovatele pra-
sat v kritické situaci, která 
na trhu s vepřovým masem 

v celé Evropě panuje. Vyzý-
vám obchodní řetězce, které 
působí v Česku, aby se tímto 
přístupem inspirovaly a při-
spěly tak k záchraně českého 
vepřového. Byl bych nerad, 
kdybychom české tradiční po-
krmy jako vepřo knedlo zelo 
museli do budoucna připravo-
vat už jen z dovezeného masa 
ze zahraničí,” uvedl prezident 
Agrární komory ČR Doležal.

Problémy chovatelů prasat 
nebyly nikdy větší

Ceny prasat a vepřového 
masa v ČR klesly na nejnižší 
úroveň od roku 1994. Zatím-
co ještě v roce 2004 prodávali 
zemědělci jatečná prasata 
průměrně za 31,92 Kč/kg 
živé hmotnosti, v posledních 
měsících se cena pohybova-
la jen kolem 25 Kč za kg živé 
hmotnosti. Vzhledem k tomu, 
že se in lace za uplynulých 
30 let zvýšila o 100 %, nebyly 
problémy zemědělců v tom-
to sektoru nikdy větší. Jak již 
bylo zmíněno, důvodem ob-
rovských potíží je jednak tr-
vající hrozba šíření afrického 
moru prasat v sousedních ze-
mích a jednak zvýšení vstupů 
do výroby, jako jsou náklady 
na krmiva a energie. Výsled-
kem kombinace těchto dvou 
faktorů je nadbytek vepřo-
vého masa na trhu, zhoršené 
exportní možnosti a propad 
cen na unijním a zejména tu-
zemském trhu.

Na kritickou situaci v sek-
toru vepřového masa reaguje 
i Ministerstvo zemědělství 
(MZe), které hledá způsob, jak 
chovatelům co nejvíce pomo-
ci. MZe považuje sektor cho-
vu prasat za klíčové odvětví 
živočišné výroby a rozhodlo 
se tedy vyplatit národní do-
tace pro chovy prasat v roce 
2021 v plné výši. Ministerstvo 
do tohoto sektoru v rámci vy-
braných dotačních programů 
určených na ozdravování cho-
vů prasat a zlepšení jejich ži-
votních podmínek loni vypla-
tilo téměř 1,2 miliardy korun. 
Na problémy v oblasti vepřo-
vého masa MZe dlouhodobě 
upozorňuje i na Radách pro 
zemědělství v Bruselu a poža-

duje zavedení mimořádných 
podpor pro chovatele. K návr-
hu se přidalo mnoho dalších 
států včetně Rakouska, Belgie, 
Slovenska nebo Francie, je 
tedy patrné, že sektor má pro-
blémy napříč Evropou.

O kritické situaci v chovu 
prasat, ale také o změnách 
ve Strategickém plánu Spo-
lečné zemědělské politiky 
(SZP), jednal letos v lednu 
ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL) s euro-
komisařem pro zemědělství 
Januszem Wojciechowským. 
Pomoc chovatelům prasat 
byla i jedním z témat Rady 
pro zemědělství a rybářství, 
které se ministr účastnil 
poprvé krátce po nástupu 
do funkce.

 „Jsem rád, že jsem se mohl 
poprvé setkat s komisařem 
Wojciechowským a osobně 
ho upozornit na problémy 
chovatelů prasat u nás. Po-
žádal jsem ho, aby Evropská 
komise zavedla inanční pod-
poru pro nejvíce postižené 
regiony. Pokud má tento sek-
tor v naší zemi přežít, nelze 
už s podporou pro chovatele 
prasat otálet,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula.

Budou domácí zabijačky 
historií?

Nízké ceny vepřového 
v kombinaci se zvýšeným 
zájmem lidí o zdravý život-
ní styl, vedou k zajímavému 
fenoménu, kterým je pokles 
počtu domácích zabíjaček. 
Podle údajů MZe se počet 
těchto – kdysi tak populár-
ních - vesnických akcí v po-
sedních deseti letech snížil 
ze 125 000 na cca 93 000 
(čísla zahrnují domácí po-
rážky prasat i skotu). Pokud 
současný trend vydrží je 
dost možné, že tradiční čes-
kou zabíjačku budeme znát 
už jenom z poetických ob-
rázků Josefa Lady.

Mluvčí ministerstva ze-
mědělství Vojtěch Bílý je 
navzdory situaci optimista 
a k poklesu zájmu o domácí 
zabíjačky uvedl: „Bohužel se 
na tom podílí také zvyšující 
se ceny vstupů, tedy krmiva 
či energie. Současně trend 
poklesu zejména v posled-
ních dvou letech je dán pře-
devším restrikcemi přijatý-
mi v souvislosti s pandemií, 
a také například s přísnější-
mi veterinárními opatřeními 
přijatými kvůli snížení rizika 
šíření afrického moru pra-
sat. Přesto věříme, že domá-
cí porážky v České republice 
zůstanou součástí zeměděl-
ského života na venkově.“

Lidé od domácích zabíja-
ček upouští i ryze z ekono-
mických důvodů – vykrmit si 

doma prase totiž vyjde dráž, 
než když si koupí maso či 
zabíjačkové pochutiny v ob-
chodě. Levné vepřové maso 
z dovozu se v akci nechá 
koupit za stejnou cenu, jako 
v roce 1991. Jistým kom-
promisem mezi nákupem 
v supermarketu a porážkou 
doma vykrmeného prasete 
by mohlo být domácí zpraco-
vání masa. Spočívá v tom, že 
zákazník si namísto celého 
prasete koupí např. jen jeho 
polovinu s droby a následně 
si doma sám vyrobí typické 
zabijačkové produkty, jako je 
tlačenka, jitrnice, jelita, uze-
né maso a podobně.

Zákazníci vyhledávají 
maso „v akci“

Podle údajů nákupního rád-
ce Kupi.cz, mohou zákaz-
níci výrazně ušetřit, poud 
nakupují vepřové maso tzv. 
„v akci“. Počet promo-akcí 
na vepřové maso zůstává 
více méně stále stejný a ta-
kovéto akce skýtají možnost 
úspory až 56 % oproti běž-
ným cenám. Vepřové maso 
tak patří mezi potraviny, 
na kterých lze díky nákupu 
v akci nejvíce ušetřit. Akční 
ceny jsou v podstatě shodné 
s cenami vepřového z roku 
2019, takže zvyšující se ná-
klady zemědělců na produk-
ci masa koncový zákazník 
vůbec nezaznamená.

Jak se uvádí na Kupi.cz - 
z různých druhů vepřového 
masa jsou nejčastěji v akci 
k mání krkovice bez kosti, 
pečeně bez kosti, plec bez 
kosti a kýta bez kosti. Vepřo-
vá kýta bez kosti meziročně 
v akci zlevnila o 11 % čímž 
se dostala na ceny z roku 
2019. Nejlevněji je v prodeji 
již za 69,90 Kč/kg. Při po-
rovnání s běžnou cenou 159 
Kč/kg tak nákupem v akci 
lze ušetřit až 56 %. Podobně 
je na tom s cenou i vepřová 
plec bez kosti – také tu lze 
v akci pořídit již za 69,90 Kč/
kg a ušetřit tak v průměru 
53 %. Mezi dražší partie vep-
řového patří pečeně bez kos-
ti. V nejvýraznější promo-
-akci ji lze koupit za 79,90 
Kč/kg a ušetřit tak průměr-
ně 53 %. Vůbec nejčastěji je 
možné v akci „potkat“ krko-
vici bez kosti. Průměrná akč-
ní cena dosahuje 90,- Kč/kg 
a to při porovnání s běžnou 
prodejní cenou 189,- Kč/kg 
představuje slevu 52 %. 

Celá situace je vlastně tak 
trochu paradoxní - surovi-
na, která je obecně vnímána 
jako poměrně levná, získává 
v českém podání nádech dra-
hé exkluzivní delikatesy. Byť 
s poněkud hořkou pachutí...

PEZ

PUBLICISTIKA
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Konec chovatelů prasat v Čechách?

Mnoho chovatelů v minulých letech investovalo do rekonstrukce stájí.

Polovina tuzemské spotřeby vepřového masa se k nám dováží.

Pojďte a sledujte s námi nyní 
úžasný projekt,co záhy spat-
ří světlo světa už v reálném 
provedení a se zásadními vý-
stupy

Proměna bioplynu 
na biometan je  skvělý 
nápad

Zemědělské družstvo chova-
telů a pěstitelů Litomyšl se 
jako jedno z prvních v Čes-
ké republice rozhodlo pro 
změnu technologie využití 
bioplynu, který produkuje 
na své bioplynové stanici 
v Litomyšli. Namísto výro-
by pouze elektrické energie 
a tepla bude bioplyn čistit 
na biometan. Ten bude zá-
roveň vtláčet do stávající 
plynárenské rozvodné sítě. 
Součástí projektu je i stavba 
čerpací stanice na stlačený 
zemní plyn (CNG) v přileh-
lém areálu v obci Dolní Újezd. 
Prostřednictvím této stani-
ce bude družstvo vyrobený 
biometan používat k pohonu 
svých vozidel a zároveň ho 
nabídne i veřejnosti. Celou 
investici za více než 50 mili-
onů korun zrealizují společ-
nosti Hutira – Brno a Hutira 
green gas.

Součástí areálu Zeměděl-
ského družstvo chovatelů 
a pěstitelů Litomyšl by měla 
být v příštích letech unikát-
ní technologie pro využití 
bioplynu. Ten bude namísto 
standardní výroby elektrické 
energie a tepla čištěn na kva-
litu zemního plynu, takzvaný 
biometan. Docíleno toho bude 
pomocí technologie speciál-
ních membrán. Jelikož je bio-
metan kvalitativně totožný se 
zemním plynem, bude možné 
ho vtláčet do stávající plynové 
rozvodné sítě. Celý projekt 
včetně napojení na plynovou 
síť by měly realizovat brněn-
ské společnosti Hutira – Brno 
a Hutira green gas. Druhá 
zmíněná technologii pro vtlá-
čení biometanu do rozvodné 
sítě plynu sama vyrábí. Řeše-
ní by mělo zajistit výrobci bio-
metanu stabilní odběr plynu.

 Unikátní technologie, 
jediná v ČR

Součástí projektu výstavby 
jednotky na výrobu biome-
tanu je i instalace plnicí sta-
nice na stlačený zemní plyn 
(CNG). „Podobně komplexní 
realizace včetně instalace 
bezobslužné a plně automa-
tizované CNG stanice v České 
republice zatím prakticky ne-
existuje. Technologie vtláčení 
do VTL plynovodou je naším 
vlastním unikátním řešením, 
čištění bioplynu pak zajišťu-
je dodavatelská společnost,“ 
uvedla Monika Zitterbartová, 
výkonná ředitelka společnos-
ti Hutira green gas.

Zmíněná stanice na CNG 
bude umístěna v jiném areálu 
zemědělského družstva, kte-
rý je od výrobny biometanu 
vzdálen přibližně 9 km. U této 
čerpací stanice si budou 
moci biometan natankovat 

do svých nádrží jak vozy ze-
mědělského družstva, tak ši-
roká veřejnost. Plnící stanice 
bude totiž napojena na plyno-
vou rozvodnou síť a o trans-
port biometanu se postará 
distributor zemního plynu. 
Nebude proto nutné budo-
vat přímé plynovodní spojení 
mezi výrobnou biometanu 
a čerpací stanicí. Zároveň se 
počítá s tím, že stanice CNG 
bude součástí již existující 
čerpací stanici pohonných 
hmot.

Tři miliony kubíků 
bioplynu ročně

Celková investice do bio-
metanové a CNG stanice by 
měla přesáhnout 50 milionů 
korun. Z velké části ji pokryjí 
dotace Evropské unie a Mini-
sterstva průmyslu a obcho-
du z operačního programu 
OPPIK. Biometanová stanice 
by zároveň měla za 10 let 
provozu zpracovat 30,6 mi-
lionu kubických metrů bio-
plynu, tedy zhruba 3 miliony 
kubíků bioplynu ročně, což 
znamená produkci 1,7 mil 
kubíků biometanu ročně.

„Dlouhodobě se svými ak-
tivitami snažíme o postupné 
ozelenění plynárenství. V za-
kázce takto velkého rozsahu 
bychom také rádi zúročili své 
třicetileté zkušenosti z tohoto 
odvětví. Jako zásadní zároveň 
vnímáme i to, že pomůžeme 
vytvořit dostatečné zázemí 
pro ekologičtější způsoby 
dopravy a přispět tak k udr-
žitelnosti hned v několika 
aspektech současně,“ uvedla 
Monika Zitterbartová.
Česká republika podle ní 

stojí před náročným úkolem 
nahradit fosilní paliva obnovi-
telnými zdroji energie. Zemní 
plyn totiž v tuzemsku v sou-
časné době pochází výhradně 
z fosilních zdrojů. Do určité 
míry je možné ho nahradit 
biometanem, který se získává 
technologickou úpravou bio-
plynu. K produkci bioplynu 
přitom v České republice do-
chází už po desetiletí – vyrábí 
se zpracováním biologicky 
rozložitelných materiálů v bio-
plynových stanicích, například 
kalů z čistíren odpadních vod, 
bioodpadů, statkových hnojiv 
nebo cíleně pěstovaných ener-
getických plodin.

„Takový způsob produkce 
bioplynu je možné pozoro-
vat ve více než 570 bioply-
nových stanicích v Česku. 
Do současné doby se však 
využíval tím způsobem, že 
se v kogeneračních jednot-
kách přeměnil na elektric-
kou energii a teplo. Řešení 
v Litomyšli je tak s ohledem 
na využití bioplynu přelo-
mové. Věříme, že bude in-
spirací i pro další potenciál-
ní zákazníky a že podobné 
projekty uvidíme do několi-
ka málo let na desítkách ze-
mědělských bioplynových 
stanic v České republice,“ 
uzavřela výkonná ředitelka 
Hutira green gas.

(egi)

Úžasný nápad, realizace šitá na míru a její 
dokončení má být letos. Ti co fandí  Green 
dealu, v češtině Zelené dohodě,  většinou 
vědi, že  je to plán, jak zajistit udržitelnost 
hospodářství EU.  A  sdělení české zeměděl-
ské společnosti, která jasně dokazuje , že 
změnu klimatu chce pozitivně ovlivňovat 
po svém a to velmi zajímavě a účelně, potvr-
zuje plán odborné podpory.

Biometan od zemědělců
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Editorial

Vítejte v době 
alternativní

Mám pocit, že 
v dnešní době 
je takříkajíc „in“, 
být nějakým způsobem alternativní. Když už 
nemáte alternativní postoj k výchově dětí, 
tak je žádoucí, abyste alespoň vyznávali ně-
jaký ten alternativní hudební styl. Jednou 
z oblastí, kde se alternativnost všeho druhu 
projevuje snad nejvíce, je stravování. Člověk 
je tvor věčně nespokojený a zařazení mezi 
všežravce mu asi přišlo příliš prosté. A tak 
- ať již z důvodů zdravotních, náboženských, 
etických či různých jiných – přišel s alterna-
tivami. Asi nejznámějším typem specificky 
zaměřeného jídelníčku je veganství a vege-
tariánsví. Aby to však nebylo tak jednodu-
ché, existuje v rámci těchto kategorií spous-
tu podskupin – vitariáni, laktovegetariáni, 
ovovegetariáni, raw-vegani, frutariáni, lak-
toovovegetariáni, pescetariáni, pollotariáni, 
makrobiotikové, lessetariáni, pollopescata-
riáni,.... i jiní „tariáni“. 
Nu, nic proti tomu – každý má určitě právo 
rozhodnout se sám, jaký druh potravin bude 
preferovat. A je dobře, že dnešní trh může 
nabídnout širokou škálu nejrůznějších sub-
stitutů, jimiž mohou nejen vegetariáni, ale 
kupříkladu i lidé, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou určitý druh potravin konzumovat, 
nahradit takřka jakoukoliv surovinu. Občas 
ale trochu se smíšenými pocity sleduji „gra-
dování tohoto náhradování“. Sójové maso, 
seitan, či mandlové mléko – to už asi nikoho 
nepřekvapí. Nejrůznější náhražky získávají 
na popularitě a výrobci potravin na to pružně 
reagují. Například společnost Nestlé vyvinula 
hrachovou alternativu mléka, jež má díky své 
neutrální chuti široké využití jak pro přímou 
spotřebu, tak i na vaření, pečení, či šlehání. 
Firma Zero Egg pro změnu přišla na trh s vše-
strannou rostlinnou náhradou vajec, kterou 
lze využít na výrobu omelet, pečiva, těstovin 
i omáček. V Dánsku by zase měli už v letoš-
ním roce představit rostlinnou náhražku ryb 
na bázi bílkovin z hub a hrachu, kterou bude 
možné vytisknout na 3D tiskárně. 
Právě 3D tiskárny vrhají moderní gastrono-
mii do zcela nové dimenze. Ve světě dokonce 
už existují restaurace, které se na servírování 
pokrmů z tiskárny specializují. Mnozí experti 
odhadují, že 3D tiskárny na jídlo budou za pár 
let stejně běžným a populárním kuchyňským 
spotřebičem, jako jsou dnes třeba mikrovlnné 
trouby. Funguje to jednoduše – do přístroje 
vložíte základní pastu a naprogramujete typ 
požadovaného výrobku. Můžete přitom vo-
lit z mnoha typů náplní – např. rajské nebo 
parmazánové. Vytisknout si hovězí steak, kte-
rý ve skutečnosti vůbec nebude z masa, ale 
chuťově i vzhledově bude od originálu takřka 
k nerozeznání, je – zdá se – hudbou poměr-
ně blízké budoucnosti. Žádná hospodyňka už 
nebude zaskočena nečekanou návštěvou (po-
kud jí tedy zrovna nedojde náplň v tiskárně) 
a ve chvilce natiskne báječné pohoštění. 
Tak nevím, nevím,... určitě jde o zajímavé 
zpestření současné gastronomie, ale asi jsem 
trochu staromódní, když se přiznám, že já si 
půjdu raději usmažit klasický vepřový řízek. 
Samozřejmě, z českého čuníka. A jestli pře-
mýšlíte, co si dát dnes k obědu či k večeři – 
udělejte to samé. Pokud tedy zrovna nepatří-
te k některým z „tariánů“ zmíněných v úvodu. 
Nic proti moderním kulinárním výdobytkům, 
ale myslím, že čeští chovatelé prasat momen-
tálně potřebují naši podporu více, než výrob-
ci tiskáren. A omlouvám se, jestli někomu ten-
to názor připadá příliš alternativní...

Petra Bártlová

Budoucnost zemědělství 
v Evropské unii je ohrožená

V posledních letech se oby-
vatelé Evropské unie, a tím 
i České republiky, setkávají 
s paradoxem, kdy spotřebi-
telé požadují kvalitní a ce-
nově dostupné potraviny, 
ale zemědělství a potra-
vinářství nevnímají jako 
obor. Veřejný zájem o země-
dělství a jeho budoucnost 
tak rapidně klesá. „Během 
posledních tří generací se 
snížil vztah evropských 
obyvatel k zemědělské pra-
xi. Na venkově lidé hledají 
spíše rekreaci, aniž by vní-
mali pozitivní aktivní podíl 
zemědělství na utváření 
krajiny. Němečtí kolegové 
si dokonce stěžují na časté 
projevy nenávisti vůči ze-
mědělcům, podněcované 
médii a klimatickými akti-
visty, kteří stále opakují, že 
zemědělci patří k největším 
poškozovatelům životního 
prostředí,“ uvedl ve svém 
úvodním slovu poslanec 
Evropského parlamentu, 
člen Výboru pro země-
dělství a rozvoj venkova 
MUDr. Ivan David, CSc, kte-
rý se o svolání konference 
zasloužil. Právě velcí země-
dělští producenti bývají po-
važováni za největší škůdce 
bez ohledu na to, že všechny 
požadavky ochrany životní-
ho prostředí dodržují a plní, 
zatímco malí farmáři napříč 
Evropou nepodléhají takřka 
žádné kontrole.

Boj o klimatickou neutralitu 
má dopady na ekonomickou 
nestabilitu

Podstatnou novinkou v ze-
mích Unie je přizpůsobení 
zemědělství požadavkům 
tzv. boje za klimatickou ne-
utralitu. Přednášející se 
proto ve svých příspěvcích 
vyjadřovali k připravované 
Společné zemědělské politice 
Evropské unie. „Tu prosazu-
jí v Evropském parlamentu 
zejména socialisté, zelení 
a levice. Jde o drastická opat-
ření, která mají vést k pěta-
padesátiprocentnímu snížení 
produkce skleníkových plynů 
v Evropské unii. Vzduch ale 
nestojí nad Evropou, proudí, 
a největší producenti skle-
níkových plynů připouštějí 
následování Evropské unie 
až za několik desetiletí. Jedná 
se především o Čínu a Ko-
rejskou republiku,“ upřesnil 
europoslanec Ivan David. Ev-
ropu tak ohrožuje ztráta kon-
kurenceschopnosti. Dopad 
na obyvatele Unie v podobě 
dražších potravin, přitom 
v horší kvalitě, ekonomické 
potíže zemědělců a vylidňo-
vání venkova kvůli malé so-
běstačnosti, je pak nevyhnu-
telný. A je zde další hrozba 
pro ekonomickou stabilitu 
– přísné normy Evropské 
unie, které místní zemědělci 
musí splňovat, zatímco jejich 
mimounijních konkurentů se 
zpravidla netýkají.

Nápady aktivistů jsou 
často scestné

V hodnocení problematiky 
se čeští i zahraniční odbor-
níci na konferenci shodli 
– cíle evropské zemědělské 
politiky jsou stanovovány 
subjektivisticky a ideologic-
ky bez předběžných studií 
o dopadech realizace zámě-
rů a takto jsou i schvalovány. 
Rozhodujícím cílem přestalo 
být zásobování obyvatelstva 
kvalitními cenově dostupný-
mi potravinami a rozvoj ven-
kova, nahradily ho „ambici-
ózní“ nápady klimatických 
aktivistů, které navíc ani 
nepovedou k zamýšleným 
výsledkům.

Ve dvou přednáškových 
blocích vystoupilo patnáct 
odborníků z České republi-
ky, Itálie, Francie a Německa. 
Záznam konference je k vi-
dění na kanálu YouTube pod 
názvem „Konference Bu-
doucnost evropského země-
dělství“. Z České republiky 
se jí zúčastnili ing. Zdeněk 
Jandejsek, generální ředitel 
společnosti Rabbit Trhový 
Štěpánov a.s., Ing.Martin Pý-
cha, předseda Zemědělského 
svazu ČR, Ing. Jiří Zelenka, 
předseda ZD Krásná Hora 
nad Vltavou a.s, Ing.Martin 
Ludvík, který byl dlouhá 
léta předsedou Ovocnářské 
unie ČR a v současnosti je 
také v pozici vicepreziden-
ta Agrární komory ČR, dále 
Bohumír Dufek, předseda 
Asociace samostatných od-
borů, člen delegace odborů 
v Radě hospodářské a soci-

ální dohody ČR a je členem 
Výkonného výboru Evropské 
federace odborových svazů 
pracovníků v zemědělství, 
potravinářství a turismu. 
Dále to byl i Doc. RNDr. Jan 
Pokorný, CSc., který působil 
v Československé akademii 
věd. Je ředitelem společnosti 
ENKI, o.p.s. Věnuje se aktivní 
úloze rostlin a vody v distri-
buci sluneční energie, obě-
hu vody a utváření klimatu. 
Sedmým odborníkem z ČR 
byl na konferenci Ing. Tomáš 
Havrlant, který vystudoval 
Agronomickou fakultu VŠZ 
v Praze, mimo jiné hydrolo-
gii a ochranu a tvorbu kra-
jiny. Hospodaří ve Vernéřo-
vicích na Broumovsku, kde 
také již třetí funkční období 
vykonává funkci starosty. 
Na farmě chová ovce ple-
mene Berrichon du Cher. Je 
dlouhoholetý propagátor 
tohoto masného plemene 
ovcí. V současné době pů-
sobí jako zástupce a mluvčí 
Svazu chovatelů ovcí a koz 
v ČR. A jako osmá zástupky 
ně odborné veřejnosti z ČR, 
jediná žena, se zúčastnila 
i Mgr. Ing. Jarmila Dubrav-
ská, PhD,která je členkou 
Evropského hospodářského 
a sociálního výboru, v před-
sednictví odborné sekce pro 
zemědělství, rozvoj venkova 
a životní prostředí zastupuje 
Českou republiku . S český-
mi osmi agrárními odborní-
ky se konference zúčastnili 
i jejich 4 kolegové agrární 
specialisté z Itálie,Německa 
a dva z Francie.

(li)

Před hrozbou dosažení klimatické 
neutrality za každou cenu a před nerov-
nováhou v poskytování pobídek a do-
tací zemědělcům, varují závěry letošní 
mezinárodní konference Budoucnost 
Evropského zemědělství. V pořadí třetí 
ročník setkání odborníků z celé Evropy 
připravila skupina Identita a demo-
kracie v Evropském parlamentu. Kvůli 
epidemiologickým opatřením se konfe-
rence konala on-line, díky tomu je ale ze 
záznamu přístupná široké veřejnosti.
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Snahy o potlačení zemědělské produkce 

O co na této konferenci šlo 
především, to je zmíněno 
v úvodním textu s návaznos-
tí na rozhovor s MUDr. Iva-
nem Davidem a následně 
i výstižným vystoupením 
Zdeňka Jandejska, který do-
dal na toto jednání zásadní 
fakta. Co tedy tato konferen-
ce sledovala především a co 
k tomu prozrazuje v rozho-
voru samotný aktér-Ivan Da-
vid?

Pane poslanče co bylo 
hlavním důvodem ke svolá-
ní této konference k země-
dělství? Vás jako známého 
psychiatra a exministra 
zdravotnictví muselo nut-
ně něco hodně pobouřit 
když téma nebylo přímo 
z Vašeho oboru.
Zdravotnictví Evropská ko-
mise dosud neuchvátila kro-
mě tzv. veřejného zdravot-
nictví, v němž selhává jako 
ostatně ve všem. Není zde 
místo pro vysvětlení proč. 
Jsem „přírodovědně orien-
tovaný“ lékař, nám docela 
slušnou představu o fungo-
vání živé hmoty a přírodních 
procesech, takže je mi ze-
mědělství blízké, i když jsem 
v něm nepracoval. Kromě 
toho si jsem vědom zásadní 
důležitosti zemědělství pro 
společnost. V předchozích 
dvou volebních obdobích ne-
měla ČR žádného zástupce 
v Zemědělském výboru Ev-
ropského parlamentu. Pro-
to jsem usiloval o zařazení 
právě do tohoto výboru, což 
se zdařilo stejně jako snaha 
o zastupování naší frakce 
Identita a demokracie v roli 
koordinátora v Zemědělském 
výboru. Pokud jde o konfe-
renci, jsem přesvědčen, že se 
musíme snažit využít všech 

příležitostí jimiž lze upozor-
nit na vývoj v zemědělství. 
Evropský parlament konfe-
rence inancuje, schválí a po-
kud se týkají celé Evropské 
unie a na konferenci jsou za-
stoupeni odborníci z dalších 
zemí a nikde není propago-
vána žádná politická strana. 
Domnívám se, že „země-
dělská komunita“ poněkud 
podceňuje nutnost oslovovat 
nezemědělskou veřejnost 
a hledat v ní podporu. To je 
těžké, protože obecné veřej-
nosti je zemědělství v lepším 
případě lhostejné, v horším 
se na ně dívají nepřátelsky 
pod vlivem ideologických 
kampaní. Každého ale zajímá 
jídlo, jeho kvalita a ceny. Tak 
se snažím nenásilně ukazo-
vat, že jídlo „tak nějak“ souvi-
sí se zemědělstvím…

Co je za snahou „zele-
ných“ aktivistů takto ne-
gativně ovlivňovat názory 
veřejnosti na venkov a ze-
mědělství?
Je to čirá krystalická blbost. 
Nevědí, že jsou sluhy a uži-
tečnými idioty nadnárodních 
korporací snažících se ze-

mědělství v Evropě utlumit 
ve prospěch dovozů levnější 
a méně kvalitní produkce 
z mimounjních zemí. Až si 
populace zvykne na horší 
kvalitu a zemědělství v ze-
mích EU nebude konkurovat, 
půjdou nahoru i ceny. Ne-
chápou, že ochraně přírody, 
planetě a biodiverzitě to ne-
pomůže. Mimo jiné i proto, že 
tito aktivisté jsou vybaveni 
primitivními hesly, ale dál 
nedohlédnou, protože jim 
k tomu obvykle chybí příro-
dovědné vzdělání. Nepřehá-
ním, takto jednoduché to je…

Na konferenci se mimo 
jiné upozorňovalo na hlav-
ní znečisťovatele ovzduší 
a životního prostředí Čínu 
a severní Koreu, z čeho jste 
vycházeli? Bagatelizovat 
tento dopad nelze, ale jak 
dílčím způsobem tohle tak 
zvaně do budoucna ošet-
řit? Nestačí zřejmě vysoké 
emisní pokuty.
Nepostřehl jsem, že by byla 
řeč o Severní Koreji. Že by 
25 miliónů Severokorejců 
nějak významně poškozovalo 
klima na planetě, to se mi zdá 

pochybné. Pokud jde o Čínu, 
ta největším znečišťovatelem 
je, předběhla v tomto ohledu 
USA, ale je to pustá demago-
gie, protože Čína má 4x více 
obyvatel. Velké země jsou 
velkými znečišťovateli, po-
kud by byly rozdrobeny, pro-
blém se vyřeší? Máme žít jako 
obyvatelé Bangladéše a na-
podobit, že v zimě netopí? 
Země se otepluje z celé řady 
důvodů a úloha skleníkových 
plynů není zanedbatelná, ale 
je účelově zveličována. Zú-
častnil jsem se „Klimatiské 
konference“ vloni v Glasgow. 
Zástupci prudce se rozvíje-
jících zemí asijského konti-
nentu neslíbili, že si zlikvi-
dují průmysl, aby „zeleným“ 
udělali radost. Takže eurou-
nijní klimatická sebevražda 
bude příspěvkem k záchraně 
planety srovnatelným s pliv-
nutím do moře. Smysl má 
zalesňování, kde to jen jde. 
Jestliže se rozsah lesů v Keni 
za 70 let snížil ze 48% na 2% 
a současně počet obyvatel 
vzrostl za 50 let z 11 miliónů 
na 53 miliónů, tak je otáz-
ka, zda se s nimi máme dělit 
o zdroje, kterou si oni vyčer-
pali a zničili. Na tuto otázku 
odpovídám – ne. Ať přizpů-
sobí vývoj své populace svým 
zdrojům. Měli jich dost, ale 
k jejich vyčerpání přispěly 
bývalé koloniální mocnosti 
v EU, jejichž užiteční idioti 
ve skutečnosti pracují pro-
ti planetě Zemi. V Evropské 
unii se „kupodivu“ prosazují 
taková opatření, která pro-
spívají nadnárodním korpo-
racím. Nemohu za to, že tolik 
politiků je „schopných“ to 
nevidět. 

Mají vaše výzvy, výstupy 
z této konference, nějaký 
dopad na vnímání ostat-
ních europoslanců na tuto 
tematiku, nastanou i něja-
ká účinná opatření?

Každá konference má ome-
zený vliv. Pokud jde o po-
slance z ČR v Zemědělském 
výboru EP, je vliv konfe-
rence nulový. Poslanec Hla-
váček za ANO je zeměděl-
sko-ekonomický odborník, 
který usiloval v jednáních 
při přípravě nové „Společ-
né“ zemědělské politiky 
o maximum možného, takže 
ČR měla šanci vyjít z tlaku 
Evropské komise a Evrop-
ského parlamentu s přija-
telně malými škodami. Jen-
že s novou vládou zřejmě 
bude všechno jinak a boj 
za peníze „zemědělců“, kteří 
prakticky nic neprodukují 
bude úspěšný a akciové spo-
lečnosti a družstva a s nimi 
celé produkční zemědělství 
budou obětí „boje proti oli-
garchům“, tak jak ho v EP 
prosazují poslankyně Vre-
cionová (ODS) a Šojdrová 
(KDÚ-ČSL). 

Budete v této cílené ak-
tivitě pokračovat? Pokud 
ano jak a kdy?
Budu pokračovat, trvale 
a všemi dostupnými pro-
středky. Je to moje morál-
ní povinnost, protože, kdo 
může, musí. A navíc jsem 
za to placen. Budu nadá-
le psát články, odpovídat 
na otázky novinářů, orga-
nizovat a účastnit se od-
borných diskuzí, seminářů, 
konferencí a natáčet videa. 
A samozřejmě budu zno-
va jezdit po zemědělských 
podnicích, kam mě pozvou, 
nebo moji návštěvu strpí. 
Během covidu byly tyto 
možnosti velmi omezené. 

Co Vás na Zelené zprá-
vě EU nejvíc znepokojuje 
a co je prioritou v řešení 
těchto nesmyslů?
Politika je umění možného. 
Proto se zaměřím na to, co 
jsem schopen ovlivnit. Jsem 

přesvědčen, že je nutné 
pravdivě informovat veřej-
nost, bez toho bude na stra-
ně nadnárodních korporací 
skrytých za masou profe-
sionálních dezinformátorů 
v jimi řízených médiích.

Nejvíc mě znepokojuje 
soustředěný tlak na potla-
čení zemědělské produkce 
skrytý za falešnou „klimatic-
kou“, „biodiverzní“, „poho-
dozvířecí“ a „zdravoochran-
nou“ argumentaci. Zvýšení 
rozlohy zemědělské půdy 
využívané k „bioprodukci“ 
na 25% má snížit produkci, 
snížení minerálního hnojení 
o 20% má snížit produkci, 
snížení pesticidů o 50% má 
snížit produkci, zastropová-
ní dotací má snížit produkci, 
přesun prostředků na první 
hektary má snížit produkci, 
10% pro mimoprodukční 
projekty má snížit produk-
ci, „pohoda zvířat“ má sní-
žit produkci. Snížení pesti-
cidů a hnojiv má být v celé 
EU o stejné procento bez 
ohledu na současnou spo-
třebu, takže budeme mno-
hem víc znevýhodněni než 
staré unijní země. Dál se 
tlačí na omezení živočišné 
výroby a spotřebu masa, 
zmenšení celistvých obdě-
lávaných pozemků, omezení 
hnojení statkovým hnojem. 
To všechno povede ke sní-
žení produkce. Současně 
se prosazuje zvýšení kvót 
na dovozy z USA, Kanady, 
Jižní Ameriky, východní 
Asie, Ukrajiny… To je náho-
dička… Ale nějak nevadí li-
kvidace africké domácí pro-
dukce dovozy levného zboží 
z Evropy… Komu to prospí-
vá? Sledujme stopu peněz! 
Se zelenými užitečnými 
idioty nemá cenu zkoušet 
diskutovat. Mají navrch, ne-
jsou ochotni. Necháme to 
tak až do smutného konce?

Eugenie Línková

MUDr. Ivan DAVID, CSc.
MUDr. Ivan David, CSc. je český psychiatr a politik. Jako člen SPD byl v květnu 2019 zvolen 

poslancem Evropského parlamentu, kde je koordinátorem Výboru pro zemědělství a rozvoj 

venkova za frakci Identita a demokracie. V letech 1998 až 1999 zastával funkci ministra 

zdravotnictví ČR a zároveň je bývalým poslancem Parlamentu ČR za ČSSD mezi lety 1998 

a 2002. Od roku 2005 do roku 2008 působil jako ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích. 

Opakovaně také stanul v zastupitelstvu městské části Praha-Dubeč.

Konference Budoucnost evropského 
zemědělství 2021 byla koncem uplynu-
lého roku svolaná v Bruselu europoslan-
cem MUDr. Ivanem Davidem, CSc., ten byl 
v květnu 2019 zvolen poslancem Evrop-
ského parlamentu, kde je koordinátorem 
Výboru pro zemědělství a rozvoj venko-
va za frakci Identita a demokracie. Není 
mu zdaleka lhostejná pozice evropského 
zemědělství a není spokojen s vývojem 
agrárního sektoru u nás. Nejen,že se 
k této problematice opakovaně vyjadřu-
je na svých přednáškách a jednotlivých 
vystoupeních, opakovaně pořádá konfe-
rence a to i v době, kdy svět ohrožuje Co-
vid-19 a jeho následník omicron. Diskuto-
vat lze totiž zdárně 
i on-line.

PUBLICISTIKA
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Kdo a co nejvýrazněji poškozuje zájmy 
českých zemědělců a spotřebitelů

Živočišná výroba

V živočišné výrobě jsou ně-
která srovnání víc než tra-
gická. Zdeněk Jandejsek po-
rovnával roky 1990 a 2020. 
Za 30 let velmi klesly stavy 
skotu. Zatímco v roce 1990 
se u nás chovalo 3 506 000 
kusů skotu, v roce 2020 
už jen 1 404 117 kusů,-
což je pokles na zhruba 
40%, u dojnic je to za stej-
né období z původních 
1 236 000 na 357 014,což 
je dokonce na 28,9%. 
U mléka je tak v produkci 
pokles ze 4 802 000 000 
na 3 083 800 000 litrů,tedy 
na 64,2%, hovězí maso v tu-
nách v živé hmotnosti zazna-
menalo propad z 509 000 
tun na 164 900 tun, což 
představu 32,4%

Podle Zdeňka Jandejska 
žádná rozvinutá země ne-
připustila takový vývoj. Jde 
o tak zásadní propad této 
produkce, těžko vysvětlitel-
ný i když důvody jsou více-
méně jasné včetně dopady. 
Ukazuje se tak, že v případě 
vypuknutí kon liktu či pří-
rodní katastrofy je obyvatel-
stvo bez dostatečné potřeby 
mléka, mléčných výrobků, 
masa, vajec, ovoce a zeleni-
ny, brambor atd. Má to ale 
i další negativní projev. Osla-
bování přísunu organického 
hnojiva do půdy po dlouhá 
léta působí na snižování 
úrodnosti půdy a její de-
vastaci .

Porovnání produkce 
mléka v České republice 
s některými dalšími státy

V ČR se produkuje 75 000 
litrů mléka na 100 hektarů 
zemědělské půdy . V Němec-
ku se produkuje 170 000 litrů 
mléka na tutéž výměru, což je 
ve srovnání s námi na úrovni 

227 %. V Nizozemsku se pro-
dukuje 621 000 litrů mléka 
na 100 hektarů zemědělské 
půdy, což představuje opět 
ve srovnání s námi už 828 %. 
„Je úsměvné, když máme po-
slouchat od „odborníků“, že 
mléka je nadbytek a je nutné 
snižovat stavy skotu. I po-
slední kus skotu bude nad-
bytečný, jelikož ve starých ze-
mích stoupla produkce mléka 
od 7 % v SRN až do 29 % 
v Irsku.,“ komentuje ve svém 
vystoupení tento stav Jandej-
sek .

Stavy prasat a produkce 
vepřového masa taky 
nepotěší

Obdobná situace po vstupu 
do Evropské unie nastala 
v České republice i pokud jde 
o produkci vepřového masa. 
Prudce klesaly stavy prasnic 
a prasat v žíru a samozřej-
mě tím i produkce vepřové-
ho masa. I v tomto případě 
za 30 let nesmyslně klesaly 
stavy prasat, prasnic a samo-
zřejmě se snížila produkce 
vepřového masa. Od roku 
1990 u nás klesly stavy pra-
sat z 4 790 000 na 1 404 000 
a do roku 2020 je to 
na 29,3 %. U prasnic to bylo 
za 30 let z 311 000 na 87 000 
kusů, což je na 27,9% a vep-
řové maso v tunách živé 
hmotnosti kleslo z 763 000 
na 294 600 což je na 38,5%.

„Je to neuvěřitelné, ale 
za 31 leté úsilí devastace 
české živočišné výroby se 
podařilo tuto výrobu dostat 
na méně než 30 %, zatímco 
uvedené staré země několi-
kanásobně zvyšovaly výrobu, 
i když máme společný trh 
a v roce 1990 byla výroba 
v těchto zemích obdobná. 
Pokud by zemědělská poli-
tika nebyla u nás nastavena 
ve prospěch extenzivní vý-

roby, ale ve prospěch sku-
tečných hospodářů, kterých 
máme dostatek, nebyli by-
chom na pokraji likvidace ně-
kterých odvětví živočišné vý-
roby,“ komentuje tuto situace 
o nezdravém a naprosto pro 
laika nepochopitelném sni-
žování produkce té komodity, 
jíž se u nás dřív vždy dařilo, 
Zdeněk Jandejsek.

Výměra zemědělské 
půdy od roku 1990 klesla 
o neuvěřitelných více než 
17 procent
Pokles živočišné výroby 
v průměru na 1/3, by měl 
logicky přinést růst rostlinné 
výroby. Jak je to však ve sku-
tečnosti? Za pouhých 31 let 
se snížila výměra zemědělské 
půdy o 17,4 %, to je neuvěři-
telné. Zatímco v roce 1990 
byla zemědělská půdy v Čes-
ké republice na 4 228 000 
hektarech, v roce 2020 to 
bylo 3 493 608 hektarů a vý-
měra tak klesla na 82pro-
cent.Pokles se ale zdaleka 
nezastavil a tak si Zdeněk 
Jandesek položil otázku, jak 
to bude pokračovat v dalších 
desetiletích aniž se tím nebu-
dou nůžky rozevírat k dalším 
až nepochopitelným věcem. 
I když totiž živočišná produk-
ce vyjádřená ve stálých ce-
nách klesla téměř na polovi-
nu, jsou obiloviny pěstovány 
pouze na 57,3 % orné půdy, 
oproti 61,8 % v roce 1990, 
když živočišná výroba byla 
ale více než dvojnásobná.

„Jen pro ilustraci, už v roce 
1936 se obiloviny pěstovaly 
na 58 % orné půdy. Místo, 
abychom na půdě, která se 
uvolnila po snížených hek-
tarech na krmné plodiny, 
pěstovali zeleninu a ovoce 
s vysokou potřebou lidské 
práce, u kterých spotřeba 
stále roste, zlikvidovali jsme 
asi 2/3 ploch právě ovoce 
a zeleniny,“ dokládá tento ne-
smyslný vývoj Jandejsek opět 
na číslech a srovnáních s mi-
nulostí. A právě na produkci 
zeleniny,ale i brambor dál 
předkládá veřejnosti pohled 
na další až kritický a nepo-
chopitelný vývoj produkce 
i těchto komodit. Konzumu-
jeme dováženou zeleninu 
a nevíme, na jakých půdách 
je pěstována, čím je chemicky 
ošetřována, jaká hnojiva byla 
použita, zda není pěstována 
třeba na kontaminovaných 
půdách .

„Potravina chudých“ – 
brambora, která zúrodňuje 
půdu, je to vynikající před-
plodina, vyčistí pozemky bez 
použití chemických prostřed-
ků, je náročná na pracovní 
sílu. V roce 1989 jsme jich 
pěstovali 115 446 ha a v roce 
2020 jen 23 877 ha tj. 20,8 % 
a z toho na produkci škrobu 
na 5 774 ha. „Je nutné dová-
žet většinu brambor ze Špa-
nělska, Turecka, Egypta atd., 
kde neznáme podmínky pěs-
tování nebo podpořit výrobu 
a výstavbu temperovaných 
skladů, zaměstnávat lidi a vy-
rábět řadu výrobků z vlastní 

produkce?,“ ptá se dál Zdeněk 
Jandejsek a nastavuje zrcadlo 
dalším nepředloženostem.

Proč můžeme být úspěšní 
v komoditách, ve kterých 
nemáme soběstačnost?

V této části svého vystoupení 
se Zdeněk Jandejsek zaměřil 
především na přírodně kli-
matické podmínky pro pěsto-
vání plodin mírného pásma. 
Dokladuje tím, proč je špatné 
ustupovat z pozic produkce 
toho, čemu se tu odjakživa 
dařilo. Máme relativní dosta-
tek srážek, půdní struktura 
je rozmanitá a s dostatkem 
organické hmoty dodávané 
organickým hnojením. Máme 
i dostatek slunečního svitu 
a teploty vyhovující délce ve-
getace jednotlivých plodin . 
Půdy jsou od hlinitopísčitých 
vhodných k produkci zeleni-
ny až po těžké půdy vyhovu-
jící pěstování obilovin .

I výrobně-technické pod-
mínky jsou mimořádně 
dobré úrovně s výjimkou 
nedostatečného přísunu or-
ganických látek (z hnoje) 
a vápnění. A co je velmi po-
těšující, máme u hospodářů 
či sedláků hospodařících in-
tenzivně ale i šetrně, výno-
sy obilí, brambor, cukrovky, 
řepky, ovoce, zeleniny, krm-
ných plodin na úrovni hos-
podářů v západních zemích . 
V této části svého vystoupení 
Zdeněk Jandejsek podtrhu-
je obrovskou výhodou kon-
centrace výroby, vysokou 

produktivitou práce i nej-
kvalitnější techniku, která je 
ve světě nabízena, co užívají 
běžně naši zemědělci. Dále 
stejně tak pochvaluje úroveň 
produkce živočišné výroby. 
Máme jednu z největších 
užitkovostí dojnic v Evropě, 
která se v průměru pohy-
buje na úrovni 9 tisíc litrů 
na dojnici a rok. U intenzivní 
produkce vepřového masa 
v chovech konkurujeme bez 
problému vyspělým cho-
vům v západní Evropě, ale 
nižší cenou práce a nižšími 
cenami krmiv jsme i levněj-
ší . „Jedině, co nám chybí je 
zemědělská gramotnost rá-
doby zemědělských odbor-
níků k nastavení motivují-
cích podmínek k podnikání 
a neznalost světových trendů 
v zemědělství, které směřují 
k výrobě laciných potravin, 
nikoliv k prodeji nejlaciněj-
ších dotovaných a v kvalitě 
podezřelých potravin,“ shr-
nuje své i postesknutí k této 
části zemědělské činnosti 
Zdeněk Jandejsek a dodává.“ 
Ti, kteří káží zastropování EU 
obratem z národních zdro-
jů dotují slučování menších 
hospodářství ve větší a dělají 
vše, co přispěje ke koncent-
raci výroby, zvýšení produk-
tivity práce, lepšímu využití 
strojů atd. Naši kormidelníci 
zemědělství za 31 let nepo-
chopili, že našim souputní-
kům v EU nejde o vyvážený 
společný trh, ale o likvidaci 
našeho trhu s potravinami 
a jeho ovládnutí vlastními 
výrobky. O tom svědčí již 
uvedené několikanásobné 
naše snížení produkce jed-
notlivých komodit na 100 ha 
zemědělské půdy .“

Předpokládaná 
implementace Zeleného 
údělu

Tento nový nástroj Evropské 
unie, co se postupně má stát 
součástí zemědělského pod-
nikání mimo jiné zahrnuje 
omezení používání pestici-
dů o 50 %, omezit používání 
průmyslových hnojiv o 30 %, 
nyní o 20 %, omezit antimi-
krobiální látky pro zvířata 
o 50 %, produkci konvenč-
ního zemědělství omezit 
ve prospěch ekologického ze-
mědělství na 25 až 30 %, sni-
žovat stavy hospodářských 
zvířat z důvodu produkce me-
tanu. Tato omezení jsou vel-
mi nesrozumitelná, protože 
nere lektují současnou úro-
veň používání jak pesticidů 
na 1 ha zemědělské půdy, tak 
průmyslových hnojiv na hek-
tar orné půdy v jednotlivých 
zemích EU. V této souvislosti 
pro přehlednost a snadnější 
pochopení Zdeněk Jandej-
sek srovnává kolik se v které 
zemi EU vynakládá účinných 
látek na jeden hektar ze-
mědělské půdy .Fakta jsou 
následující. Zatímco v ČR se 
na jeden hektar zemědělské 
půdy aplikuje 1,89 kg pestici-
dů, v Německu je to 3,45 kg, 
ve Francii 3,85 kg a ve Špa-
nělsku dokonce 5,65 kg 
a v Itálii až rekordních 7,8 kg. 
Rozdíly jsou opravdu veliké. 
Pokud ČR sníží aplikaci pes-
ticidů na 50 % dojde k sníže-
ní nejen výnosů, ale i kvalita 

Velmi precizně současný stav českého zemědělství vyjádřil na Kon-
ferenci Budoucnost evropského zemědělství slovně i pomocí pře-
hledných tabulek Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., člen představenstva 
AK ČR a nedávno ještě i její prezident. Porovnával ve svém vystou-
pení na konferenci současný stav českého zemědělství s údaji 
z roku 2020 ve srovnání s rokem 1990 . Nejdříve rozdělil svá kon-
statování na dvě základní odvětví, rostlinnou a živočišnou výrobu 
a následně se věnoval budoucnosti agrárního sektoru a srovnával 
s údaji z ostatních evropských členských zemí. V neposlední řadě 
se vyjádřil i varovně k požadavkům tak zvaného Zeleného údělu, 
který bez ohledu na stav jednotlivých zemí v přístupu k ekologic-
kému zemědělství vše jen jednoduše průměruje a vyměřuje. Napří-
klad stejná procenta snížení ochranných chemických prostředků, 
kdy naše republika již dlouhodobě jejich podíl aplikovaný na hek-
tar orné půdy razantně snížila. Takových nesrovnalostí je bohužel 
více a Zdeněk Jandejsek na ně v tomto svém vystoupení upozoril.

Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc.
Ing. Zdeněk JANDEJSEK, 

CSc. je generálním ředitelem 

společnosti RABBIT Trhový 

Štěpánov a.s.. Vystudoval 

ekonomický odbor na provozně-ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské (dnes 

Česká zemědělská univerzita). Na Vysoké škole zemědělské úspěšně ukončil dvouleté 

pedagogické studium. Dálkově pokračoval ve studiu na České zemědělské univerzitě, 

kde získal v roce 1996 titul kandidáta ekonomických věd (CSc.). Začínal ve Státním statku 

Vlašim (1978-1981), poté pracoval ve Státním statku Dolní Kralovice, začínal jako ekonom 

a později se stal ekonomickým náměstkem ředitele (1981-1989). Od roku 1989 působil 

v Zemědělském družstvě Trhový Štěpánov. Od roku 1991 buduje společnost RABBIT 

Trhový Štěpánov a.s. V současnosti je společnost významným producentem rostlinných 

a živočišných komodit. Společnost produkuje zejména vepřové maso, drůbeží maso, králi-

čí maso, vejce a mléko. Kromě prvovýroby je společnost také zpracovatelem komodit, vy-

rábí zejména pro vlastní potřebu kvalitní krmné směsi z vlastní produkce obilí, vlastní pět 

jatek na kterých poráží drůbež, prasata, králíky a hovězí dobytek. Společnost zpracovává 

drůbeží maso, vepřové maso a hovězí maso, které dodává do maloobchodních prodejen 

a část produkce prodává ve vlastní sítí obchodů (cca 100). Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 

byl v období 2017 až 2020 prezidentem Agrární komory České republiky, v současnosti je 

členem představenstva AK ČR.

PUBLICISTIKA



6 ÚNOR 1/2022 Agrární obzor

produktů nebude standardní 
.Pokud sníží používaní pesti-
cidů země s nejvyšší spotře-
bou pesticidů, dojde pouze 
k nižšímu nadužívání a nižší-
mu plýtvání, ale úroveň kva-
lity ani produkce se zásadně 
nezmění. Jinak podle Jandej-
ska naší nižší produkci opět 
uvolníme domácí trh ve pro-
spěch dovozů.

Rozdílná je i aplikace 
průmyslových hnojiv

Česká republika postupně 
snižovala spotřebu průmys-
lových hnojiv na uvedených 
124 kg čistých živin na 1 ha 
orné půdy, když před vstu-
pem do EU se spotřeba po-
hybovala kolem 300 kg č. ž. 
na 1 ha o. p. Snížení dosáhlo 
cca 60 %. V této souvislosti 
se podívejme na jiné země, 
kolik se tam aplikuje prů-
myslových hnojiv na hektar 
orné půdy. Ve Švýcarsku je 
to 200 kg, v Německu 220 kg, 
v Holandsku 240 kg, v Bel-
gii 290 kg a v Irsku dokonce 
510 kg čistých na hektar orné 
půdy. Opět jsou rozdíly ob-
rovské. Jak je z toho patrné, 
pro ČR není tedy důvodu dále 
snižovat o dalších 30 % či 
20 %, jelikož dopady dalšího 
snižování by omezily úrodu 
i kvalitu vyráběné produkce.

Omezení 
antimikrobiálních látek 
pro zvířata o 50 %

 To je opět ikce, říká Zdeněk 
Jandejsek a hned na otázku 
proč odpovídá.“Řada zemí 
EU 27 využívá antibiotika ně-
kolikanásobně víc než Česká 
republika. Například v pro-

dukci vepřového Španělsko 
používá antibiotika plošně 
a vyváží maso do celého svě-
ta a to více než 70 % své pro-
dukce. ČR je postižena dovo-
zem španělského vepřového 
masa nejvyšším procentem.“

Pokud v ČR využíváme 
léčiva jen selektivně a bu-
deme také omezovat o 50 % 
antimikrobiální látky, ne-
proběhne odpovídající léčba 
a zvířata budou strádat a ne-
bude možné je vůbec chovat. 
Těžko pochopitelný je tento 
požadavek, když v humánní 
medicíně spotřeba těchto lá-
tek stále roste a většina států 
inancuje rozsáhle výzkumy 

k získání nových a účinněj-
ších látek na této bázi.

Jde opět o plácnutí do vody, 
k snížení těchto látek by mělo 
docházet, ale vlivem výzku-
mu a prodeje nových účin-
ných léků, ale vždy selektivně 
podle výše spotřeby v každé 
konkrétní zemi,“ komentuje 
tuto situaci Jandejsek.

A co teprve náhled 
EU na ekologické 
zemědělství

Opět je tu úvaha co bude záhy 
jedno z nařízení o omezení 
produkčního zemědělství 
o 25 až 30 % ve prospěch 
ekologického zemědělství. 
ČR má v ekologickém reži-
mu 15,7 % zemědělské půdy, 
Rakousko v ekologickém re-
žimu 5 % zemědělské půdy, 
SRN má v ekologickém reži-
mu 4,5 % zemědělské půdy 
a to se před 20 roky německá 
ministryně zemědělství Re-
nate Künast na Grüne Woche 
v Berlíně bila v prsa, že to 
záhy zvedne na více než 12%, 

tehdy to bylo něco kolem 3% 
. Kdo toho byl tenkrát příto-
men, tak nám dá za pravdu 
i stejně tak po létech Gertu 
Sonnleitnerovi, tehdejšímu 
prezidentovi Bavorského 
sdružení sedláků, co mi-
nistryni na veletrhu velmi 
oponoval a bral to jako čis-
tý nesmysl „Pokud by došlo 
v celé EU k posunu ekologic-
ké výroby na 30 % zeměděl-
ské půdy, dojde k nedostatku 
potravin, protože v tomto 
režimu (ekologickém) je pro-
dukce na 1 hektar sotva polo-
viční,“ komentuje tento návrh 
Jandejsek

Snižování stavu 
hospodářských zvířat

Pokud by došlo podle úvah 
EU ve všech zemích EU 
ve stejném rozsahu ke sni-
žování stavu hospodářských 
zvířat, jde opět o úplný ne-
smysl. Zase k tomu dává 
Zdeněk Jandejsek jasná 
a výstižná čísla. V ČR je 
na 1 ha zemědělské půdy 
0,38 VDJ, v SRN je na 1 ha z. 
p. 1,40 VDJ. 

V Holandsku je to téměř 3 
VDJ na 1 ha z. p . Jak se uka-
zuje, Evropská unie díky je-
jím úředníkům umí nařizovat 
a průměrovat,ale dosah těch-
to rozhodnutí je pro tyto lidi 
jaksi v nedohlednu. Kde jsou 
tedy ty doby, kdy v čele agrár-
ního sektoru v EU byl Franz 
Fischler, jehož rod sedlačil 
v Tyrolsku dlouhá léta nebo 
se stejnými zemědělskými 
kořeny švédská komisařka 
Fischer Boel. Jejich návrhy 
byly rozumné a i po korekci 
naprosto srozumitelné a ak-
ceptovatelné. Podiv a určité 

rozhořčení našeho velkého 
odborníka z agrárního sek-
toru, který i řídí velmi úspěš-
nou irmu Rabbit Zdeňka Jan-
dejska je proto zcela na místě 
a je jen dobře, že tyto výhra-
dy zazněly na odborné konfe-
renci svolané europoslancem 
Davidem.

„Z těchto připravovaných 
opatření totiž plyne, že v ČR 
budeme chovat na 1 ha ze-
mědělské půdy méně než 0,2 
VDJ a v Holandsku 1,5 VDJ, to 
je téměř 8 krát více než u nás. 
Teorie, jak řešit Zemědělský 
úděl do roku 2030 je nejen 
utopie, ale tragédie nejen 
pro produkci dostatku potra-
vin, ale i pro životní prostře-
dí v zemích s zanedbatelnou 
úrovní živočišné výroby, jako 
jsou například ČR, Sloven-
sko, Bulharsko, Rumunsko, 
Maďarsko a další . V případě 
implementace Zeleného údě-
lu u nás v rozsahu navrhova-
ném dojde nutně k dalšímu 
snížení soběstačnosti v zá-
kladních potravinách, která 
není bezpečná již v součas-
né době, v průměru všech 
základních potravin je nyní 
zhruba už jen 55 %“. K to-

muto konstatování podlo-
ženému fakty už jen Zdeněk 
Jandejsek dodává, že nezajis-
tit dostatek potravin v době, 
kdy máme vysokou život-
ní úroveň může směřovat 
k nepokojům obyvatelstva 
a dovoz potravin pak bude 
pocházet ze zemí MERCO-
SUR-u( členskými státy toho-
to uskupenín jsouArgentina, 
Brazílie,Uruguay,Paraguay), 
kde nejsou zajištěny stan-
dardy na úrovni EU. Dojde 
ale i k snížení kvality potra-
vin z důvodu používání u nás 
již zakázaných přípravků 
ve výživě zvířat, dále i léků 
u nás již zakázaných (např. 
řady kokcidiostatik), hor-
monálních přípravků apod. 
A co je taky velmi důležité, 
úroveň kvality domácích vý-
robků nemůže být nahraze-
na stejnou kvalitou z dovozu, 
ta tam na tak vysoké úrovni 
dané odvěkou přísností na-
šich kontrolních orgánů jak 
z pozice SVS, tedy veterinářů, 
tak inspektorů SZPI. To bude 
působit na zdraví a snižování 
dlouhověkosti naší populace, 
míní Zdeněk Jandejsek.

Hazard s půdou

Největší škody vniknou 
utlumením produkčního 
zemědělství ve prospěch 
ekologického zemědělství 
a zavedení až 10 % neob-
dělávané půdy říká s opod-
statněním Zdenek Jandejsek 
a zase dodává fakta. Podle 
něj to přinese obrovský vý-
padek přírodního organic-
kého hnojiva, což způsobí 
zejména další snižování 
procenta humusu v půdě, 
špatnou údržnost vody 
v půdě, další narušení drob-
tovité struktury půdy, další 
okyselování půd, utužování 
půdy a nedostatek vzduchu 
v půdě, snížení množství 
půdních živočichů rozklá-
dajících organické součásti 
půdy. Výše uvedené faktické 
údaje nebudou prospívat 
životnímu prostředí, ale 
naopak bude snižovat úrod-
nost půdy a obyvatelstvo 
vystaví také obrovskému 
nebezpečí v kvalitě a do-
statku potravin. 

Eugenie Línková

INZERCE

Český výrobce tažených postřikovačů 
značky MGM a také výhradní prodejce pro ČR, 
italských nesených, tažených a samojízdných 
postřikovačů značky Bargam.

Tažený postřikovač BARGAM Compact 4200 BDL Plus G/VAR – 24m
Technická specifi kace:

 Ramena 24m 13 sekcí s recirkulačním systémem

 Lakovaný ocelový rám

 Hlavní nádrž o velikosti 4000 litrů s vlnolamem

 Nádrž na čistou vodu a samostatná nádrž na mytí rukou z polyethylenu

 Písto-membránové postřikové čerpadlo AR 280 l/min pro postřik a míchání

 Přimíchávací nádrž 35 litrů na přípravu postřiků se spouštěcím zařízením, s pružinou

 Kompaktní a ergonomické kohoutky s rychlospojkou k hadici k plnící nádrži

 Speciální míchání přípravku (s přepážkou vlnolamu)

 Hladinoměr

 Mytí vnitřní části nádrže rotačními tryskami

 Mycí zařízení se zpětným ventilem

 Speciální odpružení ramen přes vzduchové vaky

 Ramena zavěšená na paralelogramu s posunem 1800 mm

 Stabilizátor ramen

 Distance Control s dvěma senzory – hlídání vzdálenosti ramen nad terénem

 Hydraulické hadice s rychlospojkami, elektro-ventily s panelem a 9 funkcemi

 Ochrana koncových dílů ramen proti nárazu

 Vzduchové brzdy

 Hydraulicky odpružená natáčená náprava

 Kardan 1300mm

 Pevné oje s regulovatelnou výškou (oko ø 50)

 Variabilní náprava (1800 -2000-2250-2500mm, s otáčením kol)

 Kola 300/95 R46

 Náboje kol s 10 otvory

 Klíny k zablokování kol

 Plastové blatníky

 Zakrytování stroje

 Schůdky s plošinou

 Koncová světla a výstražné štítky

 ISOBUS připojení

 Držáky trysek Triplet a 3 sady trysek 02-04-06 (Kematal)

Cena je 1.250.000Kč bez DPH

l

MGM a.s. Holešov
Tovární 1200/26

769 01 Holešov, Czech Republic
+420 604206278

email: obchod@mgm.cz
web: www.mgm.cz, www.facebook.com/mgmholesov

Nový stroj. Skladem v České republice  Pro více informací volejte +420 604 206 278 nebo pište na email obchod@mgm.cz
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Rezistence plevelů stále narůstá
Zaplevelení porostů kulturních plodin podstatně snižuje výnosy. 
Odplevelení pozemku je součástí každé klasické agrotechniky. 
Dlouhodobé používání herbicidů však přináší i určitá rizika. 
Mnohé plevele si vybudovaly obranné mechanismy a staly se 
vůči některým účinným látkám rezistentními. Situaci neprospí-
vá zmenšující se výběr povolených přípravků, kdy už často nelze 
uplatňovat antirezistentní strategii.

Na problematiku rezistence 
plevelů vůči herbicidům byla 
zaměřena videokonference, 
kterou uspořádaly Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, v. v. i., 
(VÚRV) a Česká technologická 
platforma pro zemědělství.

Změna plevelného spektra

Dlouhodobé používání herbi-
cidů má za následek změnu 
plevelného spektra. Některé 
dříve hojné plevele vymizely, 
zatímco jiné původně málo 
škodlivé se velmi rozšířily. 
Mezi v minulosti neškodné 
plevele patřila například vi-
olka trojbarevná, která v sou-
časnosti z hlediska škodlivosti 
nabývá na významu.

Historie vzniku rezistent-
ních plevelů je velmi dlou-
há, ve světě byla zjištěna už 
v polovině minulého století. 
Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., 
z VÚRV připomněl, že se 
na rezistenci plevelů podí-
lel systém pěstování rostlin. 
Největší problém související 
se vznikem totální odolnosti 
představuje dlouhodobé po-
užívání herbicidů se stejnými 
účinnými látkami. 

Rostliny mohou být k účin-
né látce buď rezistentní nebo 
přirozeně tolerantní. Rezis-
tence představuje absolutní 
odolnost proti dávce herbici-
dů, která za normálních okol-
ností hubí plevele v porostu 
kulturní plodin. Jako příklad 
doc. Mikulka uvedl u nás 
v minulosti často používaný 
atrazin pro ošetření porostů 
kukuřice. Následkem byly re-
zistentní populace laskavce 
ohnutého a merlíku bílého.

Zatímco rezistence značí 
získanou vlastnost, tolerance 
znamená přirozenou odol-
nost rostlin proti používaným 
herbicidům. Jednotlivé ple-
velné druhy vykazují různou 
odolnost ke spektru používa-
ných herbicidů. Doc. Mikulka 
vysvětlil, že merlík bílý má 
přirozenou odolnost vůči 
sulfonylmočovinám, zatím-
co heřmánkovec přímořský 
a chundelka metlice odolá-
vají herbicidům obsahujícím 
MCPA a 2,4-D.

Diagnostikou rezistence 
plevelů se zabývá referenční 
laboratoř oddělení herbolo-
gie VÚRV v Praze-Ruzyni. Při 
stanoveních se využívá celá 
řada rozmanitých testů. Bio-
logické metody jsou poměrně 
jednoduché a vysoce spolehli-
vé, ale vyžadují vysokou prac-
nost a časovou náročnost. Pro 
rychlejší stanovení se uplat-
ňují moderní postupy.

Dvouděložné plevele

Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., 
z České zemědělské univerzi-
ty v Praze (ČZU) se ve svém 
vystoupení zaměřila na rezis-
tenci dvouděložných plevelů 
vůči herbicidům. Podle jejího 
sdělení se na našem území za-
čaly objevovat rezistentní ple-
velné druhy v osmdesátých 
letech minulého století. 

V roce 1982 byla zjištěna 
rezistence rdesna blešníku 

vůči účinné látce atrazinu. 
O dva roky později se k atra-
zinu stal rezistentním také 
laskavec ohnutý, u kterého 
v roce 2017 přibyla rezistence 
proti terbuthylazinu a meta-
mitronu. Merlík bílý byl v roce 
1986 rezistentní proti atra-
zinu a následně v roce 2017 
i k terbuthylazinu a metamit-
ronu. O rok později se objevila 
rezistence vůči atrazinu u tu-
ranky kanadské, která byla 
v roce 2007 rezistentní také 
ke glyfosátu. 

Proti atrazinu se koncem 
osmdesátých let minulého 
století staly rezistentními 
starček obecný, lipnice roční, 
laskavec Powellův i rdesno 
červivec. V pozdějších letech 
se objevovaly další rezisten-
ce plevelných dvoudělož-
ných i jednoděložných druhů 
k herbicidům. K nejnovějším 
patří rezistence sveřepu jalo-
vého vůči pyroxsulamu, ovsa 
hluchého k propaquizafopu 
nebo heřmánkovce přímoř-
ského a máku vlčího proti 
tribenuronu.

Ověřování účinnosti 

Účinnost herbicidů se ověřuje 
různými metodami. Pokud při 
polním pozorování vyvstane 
podezření na nižší účinek, 
přistoupí se k posuzování. 
Odeberou se vzorky semen 
plevelů v plné zralosti, kte-
ré se podrobí skleníkovému 
nebo případně laboratornímu 
testování.

Ve skleníku se v nádobo-
vých pokusech porovnává 
účinnost herbicidů s neoše-
třenou kontrolní variantou 
a s populací citlivou vůči 
ošetření. Jednotlivé varian-
ty se vyhodnocují po 15, 28, 
případně 30 dnech. Další me-
todu představují nádobové 
růstové testy, kde se využívá 
laboratorní komorový po-
střikovač PK-3. Hodnocením 
v nádobových pokusech se 
dosahuje dobrých výsledků, 
ale pomalu. Rychlé stanovení 
účinnosti herbicidů napří-
klad umožňuje RISQ test, mě-
ření luorescence chlorofylu 
nebo molekulárně genetické 
metody. 

Výzkum herbicidní rezis-
tence merlíku bílého, laskavce 
ohnutého a lilku černého k PS 
II inhibitorům probíhal v le-
tech 2016 až 2019. V pokusech 
se sledovala účinnost látek ter-
buthylazin a metamitron. 

Terbuthylazin se používá 
k preemergentnímu a čas-
nému postemergentnímu 
ošetření kukuřice proti dvou-
děložným plevelům. Metamit-
ron obsahují postemergentní 
selektivní herbicidy do cukro-
vé řepy.

V jednotlivých ročnících se 
v porovnávaných populacích 
plevelů merlíku, laskavce 
a lilku objevovala rezistence 
k oběma účinným látkám. 
Největší množství rezistent-
ních populací bylo zjištěno 
u laskavce, a to vůči metami-
tronu.

Projekt zaměřený na sle-
dování rezistence vůči ALS 

inhibitorům a syntetickým 
auxinům u máku vlčího a heř-
mánkovce nevonného se 
uskutečnil v letech 2019 až 
2021. Testovaly se ALS inhibi-
tory tribenuron a lorasulam 
používané pro jarní ošetření 
obilnin. Také se ověřovala 
účinnost růstových herbicidů 
s účinnými látkami 2,4-D a di-
camba, které slouží k regulaci 
dvouděložných plevelů v obil-
ninách a v kukuřici.

Jak u máku, tak u heřmán-
kovce se každoročně vyskyt-
ly populace rezistentní proti 
tribenuronu. Ostatní ověřo-
vané účinné látky u obou ple-
velných druhů nevykazovaly 
žádnou rezistenci. 

Jednoděložné plevele

Na našem území stále stou-
pá význam trávovitých ple-
velných druhů. Na rezistenci 
jednoděložných plevelů se 
zaměřil Ing. Jakub Mikulka 
z ČZU. Vysvětlil, že rezistence 
může být dvojího typu, jednak 
v místě účinku, nebo nespeci-
ická. 

Nejvýznamnější jedno-
děložný plevel obilnin v ČR 
představuje chundelka metli-
ce. V roce 1994 byla zjištěna 
ve Švýcarsku rezistence toho-
to plevele vůči isoproturonu. 
V ČR byl potvrzen výskyt rezi-
stentních populací k chlorsul-
furonu v roce 2005 a později 
se ještě potvrdila křížová re-
zistence vůči sulfonylmočo-
vinám. V současnosti se vy-
skytují rezistentní populace 
chundelky na celém území 
ČR, a to často s vícenásobnou 
rezistencí.

Mezi nejškodlivější jed-
noděložné plevele na území 
Evropy se řadí psárka polní. 
V současnosti působí největ-
ší škody v Německu, Francii 
a Velké Británii. V ČR má spíše 
lokální význam v okolí Prahy, 
Mělníka, Českých Budějovic, 
České Lípy a Hradce Králové. 
Psárce vyhovují především 
podmáčené lokality.

První výskyt rezistence 
psárky polní na orné půdě byl 
zjištěn už v roce 1982. O ne-
snadném hubení psárky svěd-
čí to, že se v současnosti v Bel-
gii objevila mnohonásobná 
rezistence k pěti různým 
mechanismům účinku. Rezi-
stentní populace tohoto trá-
vovitého plevele se vyskytují 

i v ČR od roku 2008. V součas-
nosti se mohou naši pěstitelé 
setkat s rezistencí psárky vůči 
ALS, ACC a PS II inhibitorům. 
V jižních Čechách se už objevi-
la vícenásobná rezistence.

Na významu stále nabývá 
jednoletý přezimující trávovi-
tý plevel sveřep jalový, který 
se rozšiřuje i u nás. K šíření 
sveřepu napomáhá to, že mají 
jeho obilky krátkou dorman-
ci, takže po dopadu na půdu 
velmi rychle klíčí. Sveřep se 
rozšiřuje díky minimalizaci, 
rostliny vzcházejí především 
z malé hloubky. Naopak orba 
tento plevel potlačuje.

Rezistence sveřepu jalo-
vého proti ALS inhibitorům 
byla v roce 2009 zjištěna 
ve Francii. Na území Německa 

se v roce 2012 objevily rezis-
tentní populace k ACC inhibi-
torům. V ČR se v současnosti 
vyskytují sveřepy rezistentní 
proti účinným látkám propo-
xycarbazone a pyroxsulam. 

Jílek, oves a ježatka

Mezi další trávovité druhy 
odolávající herbicidům patří 
jílek mnohokvětý, který je re-
zistentní vůči mnoha mecha-
nismům účinku. První případ 
rezistence byl zjištěn v roce 
1987 v USA. V roce 2020 se 
objevila rezistence jílku mno-
hokvětého v ČR k účinným 
látkám pinoxaden a propa-
quizafop.

Oves hluchý poprvé vy-
kázal rezistenci v roce 

1985 v Austrálii vůči ACC 
inhibitorům. V roce 2015 
byla zjištěna vícenásobná 
rezistence v Kanadě proti 
pěti různým mechanismům 
účinku. Na našem území se 
v roce 2019 při testování 
šesti populací prokázala re-
zistence ke dvěma účinným 
látkám ze skupiny ACC inhi-
bitorů.

Ježatka kuří noha poprvé 
vykázala rezistenci v roce 
1978 v USA, a to vůči PS II 
inhibitorům. V roce 1994 se 
stejný typ rezistence obje-
vil na území naší republiky. 
V roce 2011 se v USA obje-
vila vícenásobná rezistence 
k inhibitorům syntézy celu-
lózy ALS, PS II a ACC.

Hana Honsová

Jednoděložné plevele se v obilí kvůli 
rezistenci špatně potlačují.

Výskyt plevelů ovlivňuje zpracování půdy i ochrana.
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MORAVOSEED CZ a.s. – přes 30 let 
šlechtíme zeleninu s chutí!

Česká zelenina má světové 
jméno

V uceleném sortimentu Mora-
voSeed se dnes nachází přes 
450 odrůd zeleniny. Šlechtíme 
v českých podmínkách a nové 
odrůdy testujeme v různých 
oblastech České republiky 
i v zahraničí, abychom tak 
ověřili v ostrém provozu 
jejich výslednou stabilitu, 
výnos a odolnost proti nej-
různějším vlivům. Dodáváme 
osivo českým zemědělcům 
i zahraničním irmám. Naše 
semínka v hobby baleních 
nakupují i drobní zahrádkáři 
a vlastně všichni, kteří mají 
zájem vypěstovat si doma 
na zahradě nebo na balkóně 
vlastní chutnou a zdravou ze-
leninu. V širokém sortimentu 
nabízíme také osivo okras-
ných a aromatických rostlin 
a bylinek, které nakupujeme 
od renomovaných zahranič-
ních i tuzemských dodavatelů. 
Za zmínku také stojí i stabilní 
nabídka české česnekové sad-
by, kterou v rostoucím trendu 
každoročně dodáváme na trh 
k podzimní výsadbě. 

Jedním z úkolů šlechtitelů 
je udržovat stávající odrůdy

Pro všechny odrůdy probíhá 
na našich šlechtitelských sta-
nicích průběžně i udržovací 
šlechtění, při kterém jsou pra-

videlně kontrolovány vlast-
nosti odrůd a je vyráběno vý-
chozí osivo pro další založení 
produkčních osivových poros-
tů. Toto je nutné k zachování 
požadovaných vlastností. Při 
nekontrolovaných přesevech 
by mohlo docházet k jejich 
k postupné degradaci a snižo-
vání jejich užitných vlastností. 
Naším úkolem je například, 
aby zelí vyšlechtěné v roce 
1939 vypadalo i v roce 2022 
stále stejně. Takové udržovací 
šlechtění je v renomovaných 
šlechtitelských irmách ne-
zbytné. 

Odpovědná výroba osiva 
v dostatečném množství 
a kvalitě je dnes nejtěžší 
úkol
Podobně jako všichni pěstite-
lé se potýkáme s celosětovou 
degradací půdy, omezenými 
možnostmi ochrany rostlin, 
nerovnoměrným rozložením 
vláhových období a výraz-
nými výkyvy počasí. Proto 
se snažíme naši výrobu co 
nejvíce diverzi ikovat do růz-
ných oblastí světa s důrazem 
na co nejlepší podmínky pro 
výrobu osiva. Pro založení po-
rostů vybíráme naše výchozí 
materiály ze šlechtitelských 
stanic, čímž je zajištěna od-
růdová stabilita a pravost. Po-
rosty jsou pod naším dohle-
dem a pravidelnými reporty 

o stavu a odhadu 
sklizní. Naši pra-
covníci kontrolují 
prakticky všechny 
naše porosty po ce-
lém světě. Zaměřu-
jeme se na dodrže-
ní agrotechnických 
postupů a zdra-
votní stav, aby byly 
dodrženy přísné 
fytokaranténní pod-
mínky. 

Spotřebitelé se nemusí 
obávat GMO odrůd

Někteří lidé dodnes mylně 
zaměňují běžné hybridní od-
růdy označené příznakem F1 
za GMO. V celé Evropě, tedy 
ani v České republice v ze-
lenině nenalezneme žádné 
odrůdy GMO – geneticky mo-
di ikovaný organismus. Hyb-
ridní odrůdy vznikají pouze 
obyčejným, ale cíleným opy-
lováním dvou samostatných 
rodičovských linií. Výsledkem 
jsou spojené vlastnosti těchto 
linií, což je lepší výnos, rovno-
měrná sklizeň, lepší odolnost 
vůči škůdcům i výkyvům po-
časí a v neposlední řadě lepší 
nutriční a chuťové vlastnosti.. 

Chuť je pro nás při šlechtění 
na prvním místě

Chuťové vlastnosti jednot-
livých odrůd jsou jedním 

z hlavních parametrů 
pro uvedení nové odrůdy 
na trh. Dříve jsme se na trhu 
setkávali s upřednostňová-
ním skladovacích parametrů 
na úkor těch chuťových, což 
bylo a možná dnes ještě je 
nejmarkantnější u některé 
zeleniny nabízené celoročně 
v marketech. Chuť, konzis-
tence a nutriční vlastnosti 
jsou však nejpodstatnější 
užitnou hodnotou pro kon-
zumenty zeleniny. Proto 
v MoravoSeedu degustujeme 
ročně desítky nových variant 
rajčat i paprik, okurek, sa-
látů, mrkví a další zeleniny. 
Na špičku mezi zeleninovými 
„chuťovkami“ se tak dostala 
například tyčková datlová 

rajčata Mandat 
F1 a Charmant 

F1, ialová ředk-
vička Viola, mini 

skleníková okur-
ka Kalimero F1 

a mnoho dalších 
skvělých odrůd, 
ke kterým průběžně 

vybíráme na našich 
šlechtitelských sta-

nicích další novinky. 

Kvalitní osivo je základem 
úspěchu

Veškerá osiva dnes musejí 
procházet nejen rutinními 
testy klíčivosti a čistoty, ale 
i náročnými testy zdravot-
ního stavu, které probíhají 
ve specializovaných labora-
tořích i pomocí metod PCR. 
Stejně tak jsou kromě vege-
tačních zkoušek testována 
molekulárními metodami 
na úrovni DNA vybraná osiva 
v laboratoři i na odrůdovou 
pravost. V MoravoSeedu tak 
máme možnost ověřit, zda 
je osivo odrůdově v pořádku 
prakticky ihned po dovozu. 
Díky instalovaným moder-
ním a ekologicky šetrným 
technologiím na principu 
termického ošetření hor-
kou vodou (HWT – hot 
water treatment), horkého 
vzduchu pro citlivá osiva 
(HAT – hot air treatment) 
a ozonizované vody 
(O3WT – ozonated water 
treatment) je možná šetr-
ná dezinfekce osiv od pří-
padných houbových 
a bakteriálních chorob, 
ale také drobných roz-
točů či dalších hmyzích 
škůdců. Finální úpravy 
jsou potom prováděny 
na nejmodernější verzi 

optického třídiče osaze-
ného několika typy 
kamer s vysokým 
rozlišením. Opticky 
lze z osiva vyseparo-
vat prakticky jakéko-
liv příměsi, u kterých 
běžné čističky nesta-
čí. V letošním roce 
plánujeme v ramci 
programu Interreg 
V-A SK-CZ výstavbu 
a vybavení špičkové-
ho laboratorního pra-
coviště, kde budeme 
mít možnost nezávisle 
a operativně přesný-
mi detekčními meto-
dami ověřovat výskyt 
chorob i škůdců v osi-

vech i rostlinách, testovat 
rezistence i odrůdovou pra-
vost a ve spolupráci s dalšími 
vědeckými pracovišti v České 
republice i na Slovensku po-
skytovat poradenskou službu 
regionálním pěstitelům. 

Podpora pěstitelů 

Pěstování zeleniny je pro 
mnohé koníček a vlastně 
i životní styl, který znovu 
objevují i mladší generace. 
Pro některé je zase obživou 
a zdrojem příjmů. V našem 
sortimentu udržujeme pů-
vodní straré odrůdy a stejně 
tak se neostýcháme uvádět 
na trh i nové nehybridní 
odrůdy, pokud splňují vy-
soké nároky dnešního trhu. 
Na druhou stranu nabízíme 
dostatek špičkových hybridů, 
které svou kvalitou konkurují 
na světové úrovni. Téměř ka-
ždý si tak může zvolit osivo 
podle svých preferencí a mož-
ností. Všem pěstitelům i pro-
dejcům osiv vycházíme vstříc 
a snažíme se podpořit jejich 
práci stabilní nabídkou uce-
leného sortimentu ve třech 
základních kategoriích. Pro 
drobné pěstitele je určena ka-
tegorie Hobby balení. Kromě 
vlastního e-shopu na strán-
kách www.moravoseed.cz, lze 
pořídit naše barevné sáčky 
také v široké síti hobby mar-
ketů a ve specializovaných 
zahrádkářských prodejnách 
i zahradních centrech. Farmá-
ři a profesionální pěstitelé bu-
dou vybírat z Volně váženého 
osiva nebo Balení pro profesi-
onály, kde je výběr osvědče-
ných odrůd a jejich nejlepších 
partií s doplňkovými úprava-
mi osiva ve formě kalibrací, 
inkrustace a na požadavek 
zákazníka i s možností před-
klíčení nebo obalování. 

Společnost MORAVOSE-
ED CZ a.s. se stala za 30 let 
svého působení významnou 
semenářskou irmou se stá-
lým a dynamickým rozvojem. 
Vyvážíme do více než 35 zemí 
světa na všechny obydlené 
kontinerty. Do budoucna se 
budeme i nadále snažit na-
bízet kvalitní odrůdy a jejich 
osivo ke spokojenosti všech 
zákazníků. 

Děkujeme za dosavadní 
přízeň a spolupráci a přejeme 
všem odběratelům i pěstite-
lům mnoho úspěchů v dalších 
sezónách. 
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Rajčata, okurky, papriky, cibule, česnek, kedlubny a další druhy 
zeleniny jsou nepostradatelnou součástí našeho jídelníčku. Aby 
se však zelenina dostala až na naše stoly, je potřeba ji vypěsto-
vat, a k tomu je potřeba mít každoročně zajištěno kvalitní osivo 
a kvalitní odrůdy. Šlechtění zeleninových odrůd, výroba a prodej 
osiv je hlavním posláním české šlechtitelské irmy MORAVOSE-
ED CZ a.s. s tradicí od roku 1991. Historie našeho šlechtění však 
sahá ještě dál. Mnohé odrůdy mají svůj základ z dob našich ba-
biček a dědečků a jsou stále vyhledávány díky svým speci ickým 
vlastnostem. České odrůdy přitom mají vynikající jméno nejen 
u nás, ale i v zahraničí. Naši šlechtitelé využívají moderních 
přístupů a poznatků ke šlechtění nových odrůd, které 
jsou díky rezistencím odolnější vůči chorobám a škůd-
cům, lépe snášejí stále častější klimatické výkyvy a jsou 
schopny plodit v kratším vegetačním období. To vše s dů-
razem na zachování co nejlepších chuťových a nutričních 
vlastností. 
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INZERCE

Čirok a proso s novými možnostmi 
Čirok i proso patří k teplomilným plodinám s C4 systémem foto-
syntézy, díky kterému lépe využívají vodu. V současnosti na na-
šich polích nezaujímají příliš velký prostor, ale kvůli převažují-
cím teplým a suchým ročníkům by se u nás mohly více rozšířit. 
Pěstování těchto bezlepkových obilnin s mnohostranným uplat-
něním přináší pěstitelům řadu výhod. 

Množství zajímavých infor-
mací zaznělo na semináři 
Možnosti pěstování a využití 
prosa a čiroku v České re-
publice. Akce se uskutečnila 
na půdě Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby, v. v. i., v Pra-
ze-Ruzyni (VÚRV). Seminář 
zpestřila ochutnávka pro-
duktů z prosa a čiroku včetně 
tří druhů piva.

Vysévat do teplé půdy 

Ing. Gabriela Mühlbacho-
vá, Ph.D., z VÚRV, nastínila 
možnosti pěstování čiro-
ku a prosa v ekologickém 
režimu. Pokusy se usku-
tečnily v letošním roce 
na ekologické ploše v Praze-
-Ruzyni a v podniku VH Ag-
roton na Břeclavsku. 
Čirok i proso je potřeba 

vysévat na jaře do teplé půdy, 
protože v chladu rostliny 
pomalu vzcházejí a dochází 
k zaplevelení. Díky drob-
nému osivu je nutno velmi 
kvalitně připravit a urovnat 
půdu před setím. Vysévat 
by se mělo do stejnoměr-
né hloubky tří centimetrů. 
Výsevek dosahuje dvaceti 
kilogramů na hektar. Čirok 
i proso se seje do klasických 
úzkých řádků dvanáct a půl 
centimetrů širokých. Při 
ekologickém pěstování se 
výnosy zrna čiroku pohybují 
od čtyř do šesti tun. U prosa 
se v ekologii sklízí od jedné 
a půl do tří tun.

Ekologické pokusy

Do pokusů VÚRV bylo za-
řazeno proso seté odrůdy 
Unikum a čirok zrnový Ru-
zrok. Obě plodiny pěstovali 
stejným způsobem. Před 
setím pozemek připravili 
do hloubky deseti centimet-
rů pomocí kombinátoru. Selo 
se do klasických obilních 
řádků o rozteči dvanáct a půl 
centimetru. Jak u prosa, tak 
u čiroku se vysévalo dvacet 
kilogramů osiva na hektar.

Zakládání pokusů se zpoz-
dilo kvůli nepříznivému 
průběhu počasí. Po suchém 
a studeném dubnu následo-
valo mokré květnové počasí 
s nízkými teplotami. Díky 
chladnému jaru proso i čirok 
zaseli až 24. května. Pozdní 
setí ale nemělo negativní vliv 
na vzcházení a vývoj porostů. 

Sklizeň ovlivnily velmi 
suché povětrnostní podmín-
ky v září i v říjnu. Proso se 
sklízelo 22. září s průměr-
ným výnosem zrna 2,4 t/ha. 
Kvůli zaplevelení bylo po-
třeba po sklizni obilky prosa 
vyčistit od příměsí. Porosty 
čiroku zůstaly až do sklizně 
čisté, bez plevelů. U čiroku 
se dosáhlo 4,8 t/ha a čištění 
nebylo potřeba.

Také v ekologickém pod-
niku VH Agroton proso seli 
kvůli nepříznivému počasí 
opožděně 27. května. Poros-
ty prosa se dobře vyvíjely 
a ještě v červenci vypadaly 
velmi nadějně. Během měsí-
ce srpna ale došlo k silnému 
zaplevelení. Proso nebylo 
možno vymlátit, a tak poros-
ty zmulčovali. Čirok zapleve-

lený nebyl a podařilo se ho 
sklidit.

Odrůda čiroku Ruzrok

Většímu rozšíření čiroku 
v ČR dříve bránilo pozdní 
dozrávání dostupných odrůd. 
To se ale změnilo s vyšlechtě-
ním materiálu s kratší vege-
tační dobou. Jedná se o odrů-
du čiroku Ruzrok zrnového 
typu registrovanou v roce 
2014. Odrůda byla vyšlechtě-
na na půdě VÚRV.

Ing. Jiří Hermuth z VÚRV 
uvedl, že se odrůda Ruzrok 
kromě pěstování na zrno 
může využít také na siláž, 
na výrobu bioplynu nebo 
jako strnisková meziplodi-
na. Jedná se o první odrůdu 
zrnového čiroku pocházející 
z českého šlechtění. 

Odrůda Ruzrok vyniká 
rychlým růstem za vegeta-
ce a raností, proto dozrává 
v našich zeměpisných polo-
hách. Odrůda se na území ČR 
uplatní především v teplej-
ších a sušších oblastech. Dob-
ře prospívá i v místech, kde 
už se příliš nedaří kukuřici. 
Odrůdu lze úspěšně pěstovat 
jak konvenčním způsobem, 
tak i v režimu ekologického 
zemědělství.

Využití biomasy čiroku

Ing. Hermuth posluchače se-
známil s výsledky pokusů, 
které proběhly v letech 2017 
a 2018 v Zubří na Vsetínsku. 
Sledovalo využití biomasy či-
roku Ruzrok při dvou sečích 
za vegetace. V pokusech se 
porovnávaly se dva výsevky, 
a to dvacet a pětadvacet ki-
logramů na hektar. Selo se 
30. května 2017 a 5. června 
2018. 

Výsledky ukázaly na výno-
sovou stabilitu v rámci výse-
vků i mezi ročníky pěstování. 
Vyššího výnosu biomasy se 
dosahovalo při výsevku 25 
kg/ha. V průměru obou roč-
níků se u vyššího výsevku 
ze dvou sečí sklidilo 60,8 t/
ha zelené hmoty. V případě 
nižšího výsevku se docílilo 
průměrného výnosu bioma-
sy 55,8 t/ha.

Možný problém se skliz-
ní čiroku na zeleno může 
představovat kumulace prací 
v době žní a následné pří-
pravy pro zakládání poros-
tů po sklizených zrninách. 

Po první seči lze na pole ap-
likovat digestát.

Pokusy s čirokem a bérem

V roce 2018 se v Praze-Ruzy-
ni ověřovala možnost pěsto-
vání čiroku zrnového odrůdy 
Ruzrok a béru italského od-
růd Ruberit a Rucereus jako 
strniskových meziplodin. 
Všechny tři odrůdy byly vy-
šlechtěny na pracovišti geno-
vé banky VÚRV. 

U čiroku se vysévalo 26 kg/
ha a v případě bérů 23 kg/ha. 
Porosty obou plodin byly za-
loženy ve dvou postupných 
termínech, 27. července a 28. 
srpna 2018. Za vegetace se 
sledovala teplota půdy a vod-
ní potenciál, počet rostlin 
na jednotku plochy, produkce 
suché biomasy, pokryvnost 
půdy a zjišťoval se poměr 
mezi nadzemní a podzemní 
částí rostlin.

Výsledky dvouletých poku-
sů potvrdily dobrou vzchá-
zivost a dynamiku růstu jak 
čiroku, tak béru, a to i v pod-
mínkách suchého ročníku 
2018. U prvního výsevu byly 
26. října, tedy po 92 dnech 
od založení pokusu, porosty 
čiroku bez plevelů a dosáh-
ly výšky 130 cm. Průměrná 
hmotnost sušiny nadzemní 
hmoty dosáhla 5,6 t/ha.

Genetické zdroje prosa

Proso se na našem území 
pěstovalo odedávna. Největ-
ší výměru zaujímalo v roce 
1948, přes šest tisíc hektarů. 
V posledních letech se u nás 
proso pěstuje jen na zhruba 
tisíci hektarech. Mezi nejvý-
znamnější producenty pro-
sa na území Evropy se řadí 
Francie, Maďarsko a Polsko.

O pěstování a využití prosa 
a genetických zdrojích v ČR 
hovořila Ing. Dagmar Janov-
ská, Ph.D., z VÚRV. Podle je-
jího sdělení se ve světových 
genových bankách bez Číny 
nachází téměř devatenáct 
tisíc položek prosa. Čínské 
genobanky odhadem ucho-
vávají kolem pěti tisíc vzorků 
prosa. 

V ČR se mezi genetickými 
rezervami nachází 176 vzor-
ků této plodiny. Nejstarší 
odrůda Hanácká mana byla 
vyšlechtěna už v roce 1940 
a v evropském odrůdovém 
seznamu se nacházela až 

do roku 2007. Druhou čes-
kou odrůdou prosa je Uni-
kum z roku 1975. Nejnovější 
domácí odrůdový přírůstek 
Rubikon byl zaregistrován 
v roce 2018. Odrůda byla vy-
šlechtěna na půdě VÚRV.

Agrotechnika prosa

Proso jakožto teplomilná plo-
dina vyžaduje setí až po květ-
nových „ledových mužích“ 
do vyhřáté půdy. Obilky začí-
nají klíčit při teplotě 9 až 10 
°C, přičemž rostliny optimál-
ně vzcházejí při 15 až 20 °C. 
K výhodám pěstování prosa 
patří menší náročnost na vlá-
hu. Rostliny ale mají slabší 
kořenovou soustavu, proto 
potřebují půdu dostatečně 
zásobenou živinami.

Na pěstování nemá proso 
speci ické nároky. Důraz se 
klade na velmi kvalitní před-

seťovou přípravu půdy. Není 
vhodné zařazování po kuku-
řici nebo čiroku. Díky krát-
ké vegetační době se proso 
může uplatnit jako meziplo-
dina, krycí plodina například 
pro jeteloviny a může 
posloužit i jako náhra-
da po vymrzlých obil-
ninách.

Přibližně po osmdesá-
ti dnech vegetace začíná 
zrno prosa dozrávat. Do-
zrávání obilek 
je nestejnoměr-
né. Ke sklizni 
by se mělo při-
stoupit tehdy, 
pokud jsou laty 
ze dvou třetin 
zralé. Sklizené 
zrno je potřeba 
hned vyčistit 
a vysušit. Jinak 
by mohlo ples-
nivět.

Pro bezlepkovou dietu

Výnosy prosa se v ČR pohy-
bují kolem jedné a půl tuny. 
V zahraničí se sklízí zhruba 
od jedné do čtyř a půl tuny 
na hektar. Po oloupání obilek 
prosa se získají jáhly, někdy 
také nazývané pšeno, které 
tvoří přibližně 45 až 60 pro-
cent z celkového objemu.

Oloupané zrno je chutné, 
výživné, velmi dobře stravi-
telné a má příznivý poměr 
živin. Drcením jáhel vzniká 
prosná krupice. V porovnání 
s ostatními obilninami ob-
sahuje proso více vitamínů, 
především A a B. Nutriční 
a dietetická hodnota se rovná 
ovesným vločkám. Díky ab-
senci lepku je proso vhodné 
i pro alergiky s bezlepkovou 
dietou.

Hana Honsová

INZERCE
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V suchých podmínkách čirok lépe prospívá než kukuřice.

Výměra prosa v ČR dosahuje asi tisíce hektarů.

Čirok i proso se 
uplatní v bezlep-
kové dietě.
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Těšili se a dočkali se
Jak známo, sdílená radost je dvojnásobnou. K té měli pěstitelé 
chmele důvod. Chmel se v roce 2021 skutečně podařil. Jak v cel-
kovém množství, tak i ve výnosu.

I proto se nelze divit tomu, že 
koncem ledna, kdy většina i-
rem, zájmových a profesních 
svazů své původní představy 
o seminářích a konferencích 
pro zákazníky a své členy ru-
šila, nebo převáděla na webi-
náře, jedině pěstitelé chmele 
našli odvahu k osobnímu se-
tkání. Stalo se tak na Chme-
lařském kongresu 2022, který 
uspořádal po roční covido-
vé přestávce Svaz pěstitelů 
chmele ČR v hotelu Sen v Se-
nohrabech. Uvádíme informa-
ci o přednesených referátech 
pouze na hlavním jednacím 
dni kongresu 26. ledna 2022. 
Ostatní příspěvky byly před-
neseny na tradičním semináři 
Agrotechnika chmele kona-
ném 3.února v Žatci. Informa-
ce o zde přednesených téma-
tech v pořádajícím CHI Žatec 
jsou uvedeny v jiném článku. 

Kladné saldo komodity 
chmel 

Chtělo by se zvolat: „To se to 
hodnotí, když to dobře dopad-
lo!“ To je sice pravda, na dru-
hé straně je třeba si přiznat, 
že taková injekce českému 
chmelařství po několika pře-
schlých letech přišla právě 
včas. Petr Jílek, náměstek 
ministra zemědělství ocenil 
historicky největší sklizeň 
chmele ( 8 306 t ) a také re-
kordní průměrný výnos ( 
1, 67 t/ha). Oba parametry 
byly nejvyššími za posled-

ních 25 let. Komodita chmel 
dlouhodobě také vykazuje 
kladné saldo zahraničního 
obchodu. Ujistil přítomné, 
že i v letošním roce bude ze 
strany ministerstva země-
dělství věnována pěstování 
chmele stejná podpora jako 
v letech minulých. Z národ-
ních dotací půjde o podporu 
vybudování kapkové závlahy 
a podporu prevence a šíření 
virových a bakteriálních cho-
rob. Termínem pro podání 
obou žádostí je 30.9.2022 
a vždy před zahájením reali-
zace projektu. Připomněl také 
nové úpravy zákona o ochra-
ně chmele a k němu provádě-
jících vyhlášek. Cílem úprav 
je přispět ke zvýšení kvality 
evidence chmelnic. Pro nové 
výsadby i dosadbu chmele 
musí být použita uznaná nebo 

standardní sadba. Nebude již 
umožněna nová výsadba ani 
dosadba tzv. vlastní sadbou, 
která nebyla uznaná. Do evi-
dence chmelnic se bude nově 
uvádět i informace o dodava-
teli sadby. Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský 
(ÚKZÚZ) bude mít podle ná-
vrhu zákona možnost zaměřit 
se při kontrolách na ověření 
údajů uvedených v evidenci 
chmelnic.Tato potřeba jasně 
formulované pravomoci vstu-
povat na pozemky a produkč-
ní plochy chmelnic, kdykoliv 
je to nutné, vyplynula z praxe. 
V minulých letech někteří pro-
ducenti zpochybňovali právo 
vstupu zaměstnanců ÚKZÚZ 
na jejich pozemky kvůli zjiš-
tění skutečného stavu věci. 
Pokud ÚKZÚZ zjistí, že údaje 
se neshodují, může zahájit 

Petr Jílek Zdeněk Chromý

řízení o aktualizaci evidence 
z moci úřední. Tato pravomoc 
v zákoně chyběla. Praxe totiž 
ukázala, že je nezbytné mít 
možnost zahájit řízení z moci 
úřední, tedy nikoli výhradně 
až na základě žádosti, kterou 
podá producent.

V následné diskuzi zazněl 
dotaz na podporu pojiště-
ní velkých podniků a zda je 
vůbec nutné se pojišťovat. 
K tomu Jílek dodal, že jednání 
s ministerstvem inancí jsou 
ještě na počátku a hlavně 
není schválen státní rozpočet 
na rok 2022.

Certifi kace chmele 
v roce 2021

To bylo téma prezentace 
Zdeňka Chromého, vedoucí-
ho oddělení chmele a certi i-
kace produktů ÚKZÚZ Žatec. 
Certi ikace je slovo převza-
té z latiny, které znamená 
osvědčení, či potvrzení. Může 
sloužit k různým účelům. 
Certi ikát je osvědčením 
pravosti výrobku a dodržení 
podmínek jeho výroby. Dlou-
hodobě certi ikovaným, již 
65 let, je i český chmel. Cer-
ti ikace chmele je v České re-
publice povinná a zajišťuje ji 
Ústřední kontrolní a zkušeb-
ní ústav zemědělský ( ÚKZÚZ 
). Sestává se ze dvou procesů: 
označení a ověření chmele. 
Označení je prvním stupněm 
systému certi ikace chmele. 
Znamená opatření každého 
obalu s chmelem štítkem, ná-
zvem státu, ročníkem sklizně, 
názvem chmelařské oblasti 
a její polohy, názvem odrů-
dy, číslem obalu a uzavřením 
obalu plombou. Provádí se 
u pěstitele. Ověřování chmele 
se provádí na základě žádos-
ti podané obchodní irmou. 
V jejích balírnách pracovník 
kontroluje a porovnává úda-
je na štítku a v příslušných 
dokladech s údaji na žádosti. 
Proces certi ikace jako sou-
část správního řízení je do-
končen vydáním certi ikátu 
– ověřovací listiny pro urče-
né zkontrolované množství 
chmele. Certi ikačním pro-
cesem musí projít veškerý 
zde sklizený chmel. Nemůže 
tak dojít k případu přímého 
prodeje chmele od pěstite-
le do pivovaru. Přednášející 
se také zamyslel nad stářím 

chmelnic a jejich konstrukcí. 
Zazněla zde varovná čísla. 
Celkem 23% porostů chmele 
je ve stáří 20 a více let. Vý-
razně horší stav je u chmelo-
vých konstrukcí, kde 72% je 
ve stáří 20 a více let.

Aktivity ministerstva 
zemědělství

na podporu chmele byly před-
staveny v referátu on-line 
Jiřím Šírem, náměstkem mi-
nistra zemědělství. K hlavním 
patří činnost zemědělských 
diplomatů v sedmi teritoriích 
a práce spolupracovníků pro 
zemědělství v Kazachstánu, 
Ukrajině, Vietnamu a Velké 
Británii, stejně jako nábor 
zahraničních pracovníků pro 
práci v ČR. Jiří Šír představil 
i aktivity ministerstva země-
dělství v roce 2022. Jedná 
se převážně o marketingové 
projekty na podporu ekono-
mické diplomacie. Příkladem 
je podpora českých irem 
na různých misích a veletr-
zích např. v Gruzii a Kanadě.
Na červen je také plánováno 
setkání zástupců českých pi-
vovarů s britskými distribu-
tory na Czech Beer Day. Velká 
pozornost ministerstva země-
dělství je také věnována vízo-
vé problematice pro zahra-
niční pracovníky, převážně 
z Ukrajiny. O to také v diskuzi 
požádal Luboš Hejda, před-
seda Svazu pěstitelů chmele 
ČR. Bohužel v lednu nikdo ne-
mohl zaručit jak to s ohledem 
na složitou politickou situaci 
na Ukrajině dopadne. V ne-
poslední řadě zmínil Jiří Šír 
i Green Deal a českou pozici 
při vyjednávání. 

Kvalitativní ukazatele 
chmele

Potřebu stálé kontroly práce 
česaček i metod sušení chme-
le zdůraznil Zdeněk Rosa 
z Chmelařství, družstvo Ža-
tec. Jedná se o kvalitativní pa-
rametry sklizeného chmele. 
K nejdůležitějším patří obsah 
alfa hořkých látek, příměsi 
a vlhkost dodaného chmele. 
Konstatoval, že v posledních 
čtyřech letech biologické pří-
měsi dosahují podílu 3%. Je 
zřejmé, že příměsi jsou od-
růdovou záležitostí. Nejhorší 
situace je u odrůdy Žatecký 
poloraný červeňák. Existují 
rozdíly i mezi dodavateli, což 
svědčí o tom, jakou péči a po-
zornost věnují seřízení česa-
ček. Upozornil také na důle-
žitost dodržování hodnoty 
MRL u jednotlivých účinných 
látek přípravků i s ohledem 
na jejich odlišné požadavky 
v odlišných teritoriích. Z hle-
diska irmy Chmelařství jsou 
bohužel smutnou skuteč-
ností stále rostoucí náklady 
na výstavbu chmelnic. 

Uznání všem pěstitelům 
chmele

Podle Luboše Hejdy, před-
sedy Svazu pěstitelů chmele 
ČR si uznání za mimořádnou 
práci a její výsledek v roce 
2021 zaslouží všichni bez 
rozdílu. Průměrný hektarový 
výnos i dosažené množství 
sklizeného chmele ve vý-
borné kvalitě je třeba ocenit 
ze dvou důvodů.Stalo se tak 
navzdory deštivému počasí 
při vlastní opožděné sklizni, 
navíc při omezeném množ-
ství registrovaných účinných 
látek k ochraně chmele hlav-
ně proti peronospoře.Vždyť 
považme, o kolik by se býval 
navýšil celkový objem skli-
zeného chmele a jaký by byl 
hektarový výnos, kdy neleh-
la přibližně plocha 1 000 ha 
chmelnic v důsledku krupo-
bití a silných větrů! Součas-
ně to však oživilo úvahu ne-
jen nad stářím chmelnic, ale 
hlavně o stáří chmelových 
konstrukcí! Za složité ekono-
mické situace tak zůstává je-
diná jistota: České pivo se ne-
obejde bez českého chmele!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Luboš Hejda Zdeněk Rosa

INZERCE

Účastníci Chmelařského kongresu 

ROSTLINNÁ
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Morforegulace a fungicidní 
ošetření porostů řepky na jaře
Řepka olejka je pro zemědělský podnik velmi důležitou tržní 
plodinou. Proto je nutné ji na jaře ochránit před škůdci, hlav-
ními houbovými chorobami a také maximálně snížit riziko 
polehnutí porostu, aby ztráty na výnose byly co nejmenší. Vyšší 
výkupní cena ze sklizně 2022 je také předpokladem vyšší ná-
vratnosti vložených investic do výživy a ochrany. Společnost Cor-
teva Agriscience nabízí osvědčené širokospektrální fungicidy 
s morforegulačním účinkem v době prodlužovacího růstu řepky, 
např. CORINTH, CARAMBA, LYNX i širokospetrální fungicidy 
s mimořádnou účinností proti hlavním chorobám v době kvete-
ní a dozrávání řepky, např. AZIMUT, AZBANY, CORINTH. Novým 
přípravkem pro rok 2022 v ošetření proti bílé hnilobě (hlízence 
obecné) je dvousložkový širokospetrální moderní fungicid KA-
PITAN, který navíc přináší excelentní účinnost také proti dalším 
chorobám řepky. Kapitan je navíc je registrován pro použití 
v máku proti hlavním chorobám.

Včasné a správné ošetření 
isekticidy proti škůdcům 
snižuje výskyt chorob

Protože poškození stonků 
řepek stonkovými krytonos-
ci zvyšuje výskyt houbových 
chorob, je v prvé řadě nutné 
řepku správně a včas ošetřit 
správnými přípravky proti 
stonkovým krytonoscům. 
S ohledem na restrikce in-
sekticidních mořidel a velmi 
účinných insekticidů na bázi 
chlorpyrifosy a thiaklopridu, 
se zvyšuje a prodlužuje ná-
let stonkových krytonosců 
v řepce. Larvy škůdců ško-
dí žírem ve stoncích a navíc 
poškozené stonky a řapíky 
listů jsou více napadány hou-
bovými chorobami, zejména 
fómovou hnilobou stonků. Je 
proto nutné spolu s kvalitní 
insekticidní ochranou (Ga-
zelle + Karis Max nebo Ra-
fan Max, Magma), více než 
kdy jindy zvolit ošetření proti 
chorbám již ve fázi dlouživé-
ho růstu řepky. 

Sledovat výskyt fómové 
hniloby a ošetřit řepku 
proti polehnutí je velmi 
důležité
Příznaky infekce fómové 
hniloby se projevují na lis-
tech tvorbou oválných žlu-
tohnědých skvrn s viditel-
nými černými plodničkami 
nebo ve spodní části stonků 
jako nepravidelné, protáhlé, 
sytě ialové skvrny, které se 
později zvětšují a černají. 
Pletiva postupně nekrotizu-
jí a v období tvorby šešulí 
může stonek zcela zasychat, 
uvnitř trouchnivět a černat. 
Fómová hniloba je význam-
ná houbová choroba řepky 
ve všech oblastech jejího 
pěstování v České republice. 
Přestože proti fómové hnilo-
vě se musí ošetřovat hlavně 
na podzim při prvotním ší-
ření askor ze starých řepko-
višť a vzniku prvních infekcí 
na nově zasetých porostech, 
jarní včasné aplikace rovněž 
významně snižují škodlivost 
této choroby.

Společnost Corteva Agris-
cience v ČR nabízí tři velmi 
účinné fungicidy proti této 
chorobě, navíc s morforegu-
lačním účinkem, který snižu-
je riziko polehnutí porostu. 

CORINTH: Jedná se o fun-
gicid s nejvyšší účinností 
proti fómové hnilově, proto-
že obsahuje 2 specializované 
účinné látky s přiměřeným 
vlivem na regulaci porostu. 

Doporučená dávka je 0,8 – 
1,0 l/ha. Aplikace přípravku 
přinese především vyso-
kou účinnost na choroby, 
menší zkrácení výšky, ale 
větší zpevnění stonků a ze-
sílení bočních větví. Zkráce-
ním hlavního stonku řepky 
a zpevněním pletiv zabraňuje 
polehání porostu.

CARAMBA: Jedná se o fun-
gicid s nejsilnějším morfore-
gulačním účinkem, společně 
s vysokou účinností proti fó-
mové hnilobě. Cílené použití 
by mělo být hlavně na poros-
ty, které jsou urostlejší nebo 
velmi husté, a to především 
v intenzivních technologiích 
pěstování. Velkou výhodou je 
i povolené použití přípravku 
Caramba na pozemcích, které 
se nacházejí v pásmech OPVZ 
II. st. podzemních i povrcho-
vých vod. Aplikační dávka je 
v rozmezí 0,7 – 1,2 l /ha.

LYNX: Osvědčený a široce 
používaný fungicid,který má 
velmi dobrý morforegulační 
účinek při využití plné hek-
tarové dávky přípravku u po-
rostů, kde požadujeme zkrá-
cení rostlin řepky. Fungicidní 
přípravek Lynx má taktéž vel-
mi dobrý vliv na zvýšení po-
čtu větví u nevyrovnaných 
a řídkých porostů. Neschází 
mu ani výborná účinnost 
na snížení škodlivosti fómové 
hniloby. Registrovaná hekta-
rová dávka je 0,75 – 1 l/ha. 
Na jaře ale volíme většinou 
dávku 1 l/ha.

Kdy aplikovat fungicidy 
s morforegulačním 
účinkem ?

Ošetření fungicidy s mor-
foregulačním účinkem se 
provádí ve dvou termínech. 
První termín podpoří tvor-
bu výnosotvorných prvků 
rostlin řepky (zvyšuje se po-
čet větví a tím počet šešulí 
na rostlině). Tady je vhodné 
načasovat ošetření ve výšce 
porostu 15 až 25 cm. Druhý 
termín pak zabraňuje hlavně 
polehání porostů. Aplikace 
se provádí především na po-
rostech, u kterých je gene-
tický předpoklad vyššího 
vzrůstu, dále pak u odrůd ná-
chylnějších k polehání. Nut-
né je stonky rostlin zkrátit 
a zpevnit. Aplikace se prová-
dí nejčastěji při výšce rostlin 
řepky v rozmezí 25 –50 cm. 
Výhodné je často spojení této 
aplikace fungicidů s ošetře-
ním proti škůdcům (stonkoví 
krytonosci v prvním termí-
nu, blýskáček a pozdnější ná-

lety krytonosců ve druhém 
termínu).

Ošetření řepky proti bílé 
hnilobě (syn. hlízence 
obecné) je nutností

K sekundárním infekci hlí-
zenkou dochází v období 
kvetení řepky. První znám-
kou napadení jsou protáhlé 
vodnaté skvrny na bočních 
větvích řepky. Skvrny rychle 
šednou, často mívají stříb-
řitý nádech. Uvnitř stonku 
později vzniká bílé vatovité 
mycelium, ve kterém se tvoří 
černá až 1 cm velká sklero-
cia. Silně napadené stonky 
se rychle lámou. Postupně 
dochází k odumření rostli-
ny (tzv. nouzovému dozrá-
vání). Aplikační zásah proti 
hlízence obecné je často tím 
nejdůležitějším opatřením, 
jehož opomenutí dokáže 
snížit předpokládaný výnos 
semen řepky o 30 až 50 %. 
Zamezení rozvoji infekce lze 
dosáhnout včasnou aplikací 
širokospetrálních fungicidů 
v období kvetení, zpravidla 
v termínu prvního opadu 
květních plátků. Při aplika-
ci fungicidu do květu řepky 
nesmíme opomenout dosta-
tečné množství vody, což by 
nemělo být méně než 300 l /
ha, ideálně až 400 l/ha. Vý-
hodné je spojení fungicidní 
ochrany s ošetřením proti 
bejlomorce a krytonosci še-
šulovému, např. s přípravky 
Gazelle Liquid nebo Gazelle.

Společnost Corteva Agris-
cience v ČR nabízí několik 
širokospetrálních fungicidů. 
Vedle široce používaných 
v praxi Azimut, Azbany, Co-
rinth, také novinku pro letoš-
ní rok širokospetrální fungi-
cid Kapitan.

KAPITAN: přináší excelent-
ní účinnost proti hlavním hou-
bovým chorobám řepky. Je 
specialistou na ošetření proti 
hlízence. Kapitan se aplikuje 
do porostů řepky v dávce 1 
l/ha v době, kdy začnou opa-
dávat první korunní plátky. 
Vzhledem k vysokému množ-
ství účinných látek v registro-
vané dávce je ovšem možné 
aplikovat fungicid při vhod-
ných podmínkách i na počát-
ku kvetení řepky. Aplikací Ka-
pitanu si zabezpečíme kromě 
preventivního i kurativní úči-
nek. Kapitan vykazuje navíc 
skvělou účinnost proti černím 
(Alternaria), fómové hnilobě, 
plísni zelné a plísni šedé. Ka-
pitan navíc nezůstane na skla-
dě, protože má registrované 

použití v máku proti hlavním 
chorobám.

AZIMUT: Přípravek 
s osvědčenou kombinací 
strobilurin + triazol, která 
přináší preventivní, kurativ-
ní a eradikativní účinnosti. 
Díky vysokému podílu azo-
lové složky je po ošetření pa-
trný rychlý stop-efekt proti 
chorobám na rostlině řepky. 
Navíc šešule ve všech pat-
rech zůstávají i po dozrání 
elastičtější a nepraskají. Vý-
znamným plusem je i to, že se 
jedná o příprave bez omezení 
aplikace v pásmech OP II. st. 
zdrojů podzemních i povr-
chových vod. Registrovaná 
hektarová dávka je 1 l. 

AZBANY: Přípravek obsa-
hují strobilurin. Lze apliko-
vat sólo (dávka je 0,8 - 1 l /
ha) nebo je vhodné ošetřovat 
porost v tankmixu s vhod-
ným triazolem nebo směsí 
triazolů (např. LYNX nebo 
CORINTH). Tím bude za-
ručena kromě dlouhodobé 
preventivní a kurativní účin-
nosti i ta eradikativní. Zvýší 
se i odolnost rostlin ke krát-

kodobým přísuškům. Dopo-
ručené tank-mixy jsou např.: 
AZBANY (0,6 – 0,7 l/ha) + 
LYNX (0,5 – 0,7 l/ha) nebo 
v případě silného infekční-
ho tlaku hlízenky lze použít 
u obou přípravků maximální 
registrované dávky AZBANY 
(0,6 – 0,7 l/ha) + CORINTH 
(0,5 – 0,7 l/ha).

CORTEVA

PVE -phoma 1

PVE - phoma 2

PVE hlízenka

ROSTLINNÁ
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Když sója, tak od společnosti Selgen
Společnost SELGEN, a.s. je zemědělcům dobře známá jakožto 
spolehlivý dodavatel kvalitního osiva. Česká irma nabízí široké 
portfolio odrůd mnoha polních plodin a v pestrém výběru ne-
chybí ani sója. Více informací o této – v našich končinách zatím 
ještě ne zcela běžné plodině – se pěstitelé a další zájemci mohli 
dozvědět na akcích „Polní dny Sója 2021“, které proběhly kon-
cem srpna loňského roku na několika destinacích naší republi-
ky. A odrůdy společnosti Selgen nemohly chybět... 

Zájem o pěstování sóji 
roste

Součástí polních dnů byly 
i zajímavé přednášky v po-
dání Ing. Přemysla Štrance, 
Ph.D., který shrnul důležité 
informace ohledně pěstování 
sóji nejen v ČR. Sója je celo-
světově čtvrtou nejrozšíře-
nější plodinou (po kukuřici, 
pšenici a rýži). Průměrný 
světový výnos v období 2015 
až 2020 činil 2,8 t/ha, v naší 
republice pak 2,12 t/ha. Ak-
tuální celosvětová produkce 
sóji je odhadována na 384 
mil. tun, přičemž největším 
pěstitelem je Brazílie (144 
mil. tun) následována USA 
(118 mil. tun) a Argentinou 
(52 mil. tun). Pokud jde o ČR, 
tak u nás byla výměra sóji 
v uplynulém roce rekord-
ní – osevní plochy dosáhly 
celkem 19 679 ha. Důvodů 
pro rostoucí popularitu mezi 
tuzemskými pěstiteli je mno-
ho – především jde o plodinu 
s mimořádným biochemic-
kým složením (přínos pro 
výživu lidí i zvířat), nově 
vyšlechtěné odrůdy jsou 

vhodné i do našich agroeko-
logických podmínek, sója 
má celkově nízké vstupní 
náklady, poměrně málo je 
napadána chorobami a škůd-
ci, vykazuje nízké nároky 
na hnojení a blahodárně pů-
sobí na půdu a její úrodnost. 
V případě, že je sója využita 
jako předplodina, tak nejenže 
snižuje náklady na zakládání 
porostů následné plodiny, ale 
také zvyšuje její výnos (např. 
u pšenice). V neposlední řadě 
pěstování sóji vede k lepší 
soběstačnosti ČR v produkci 

bílkovin. Tuzemská produkce 
sójových bobů je přednostně 
využívána jak v potravinář-
ství, tak i ve farmacii a kos-
metice. A to především z toho 
důvodu, že je GMO-free a ne-
dochází k jejímu poškození 
přepravou přes oceán. Boby 
jsou tedy nejen zdravější 
a kvalitnější, ale často také 
levnější, než sója z dovozu.

 Co se týká ekologic-
kých nároků sóji, jde o rostli-
nu poměrně citlivou na délku 
dne (krátkodenní rostlina) 
a na intenzitu záření a jeho 

spektrálního složení. Při 
bobtnání a klíčení potřebuje 
zhruba dvakrát až dvaapůl-
krát více vody než obilniny. 
Sója je náročná na vlhkost 
v době počínajícího kvetení 
a nalévání semen. Naopak 
při dozrávání je vhodný pří-
sušek. V prvních růstových 
fázích poměrně dobře snáší 
jarní mrazíky (až do - 4°C). 
Pro klíčení a vzejití posta-
čuje teplota půdy 8 – 10 °C. 
Sója špatně nese prudké vý-
kyvy mezi dnem a nocí i ná-
hlé změny počasí. Vyžaduje 
středně těžké úrodné půdy 
(s 2 – 2,5 % humusu) o pH 
5,5 – 7. Na pozemek je vhod-
né dodávat mikroelementy 
a aplikovat startovací dávku 
dusíku. Během předseťového 
zpracování půdy je důležité 
pamatovat zejména na dob-
ré urovnání povrchu. Dopo-
ručována je preemergentní 
aplikace herbicidů, v přípa-
dě nutnosti i postemergent-
ně. Sója se sklízí, když lusky 
zhědnou, semena v lusku 
jsou uvolněná (chrastí) a je 
typicky odrůdově vybarvená. 

Odrůdy nové i osvědčené 

Po přednáškách následovala 
samotná prohlídka porostů 
během níž mohli účastníci 
porovnat nejen různé odrůdy 
sóji, ale i vliv aplikace roz-
ličných herbicidů, fungicidů 
a stimulátorů růstu. Během 
polního dne ve Straškově 
na Litoměřicku jsme zastih-
li pana Miroslava Vrabce, 
který má na starosti mar-
keting ve společnosti Sel-
gen a ochotně nám přiblížil 
odrůdy z jejich sortimentu. 
Na pokusném stanovišti 
byly k vidění celkem čtyři 
sóji dodávané touto irmou. 
Abaca je poměrně čerstvým 
přírůstkem v portfoliu. Tato 
odrůda byla registrová-
na roku 2020 v Rakousku 
(šlechtitel Saatzucht Donau, 
Rakousko). Jde o leadra ka-
tegorie velmi raných odrůd 
a to díky svým mimořádným 
vlastnostem – odolává bakte-
riózám (7,8 bodu v ÚKZÚZ), 
plísním i poléhání. Dobře 
vzdoruje i hnědým skvrnitos-
tem, sclerotiniím a chladu (9 
bodů v ÚKZÚZ). Vyniká velmi 
rychlým jarním startem. Má 
světlou barvu pupku, délka 
rostlin činí 97 cm a nasazení 
prvního lusku probíhá 15 cm 
nad zemí. Výnos dusíkatých 
látek na hektar dosahuje 
121 %. 

Další odrůda, která se 
na polních dnech představila, 
se jmenuje Antonia. Jak Mi-
roslav Vrabec prozradil, její 
kvality jsou v praxi již poměr-

ně prověřené, jelikož je regis-
trována od roku 2016 (Ra-
kousko, šlechtitel Saatzucht 
Donau). Tato raná odrůda 
vyniká velmi rychlým počá-
tečním růstem a prvotřídním 
zdravotním stavem. Výborně 
odolává virózám, bakterió-
zám, sclerotiniím, listovým 
skvrnitostem (9 bodů), kom-
plexu kořenových chorob (9 
bodů) a fomové skvrnitosti 
sóje – ascochyta (9 bodů). 
Dobrá je i odolnost vůči po-
léhání a proti praskání lusků. 
Barva květu je ialová, u pup-
ku pak žlutá. Rostliny dosa-
hují výšky 75 cm, k nasazení 
prvního lusku dochází 12 cm 
nad zemí. HTS činí 226 g, 
obsah oleje se pohybuje 
na úrovni 21 % a dusíkatých 
látek 41,7 %. Ve zkouškách 
užitné hodnoty ÚKZÚZ 2017 
dosáhla tato odrůda výnosu 
semene 121,1 % při sklizni 
3,45 t/ha.

Šlechtění reaguje 
na aktuální nároky 
zemědělců 

Jelikož doba i požadavky 
pěstitelů a zpracovatelů jdou 
dopředu, objevila se na trhu 
odrůda Amiata, která je vý-
konným nástupcem zmiňo-
vané Antonie. Amiata byla 
registrována v roce 2019 
v Rakousku a 2020 v Polsku 
(šlechtitel Saatzucht Donau, 
Rakousko). „Je to raná odrů-
da s nadprůměrnou odolnos-
tí k poléhání i ve špatných 
podmínkách a má velmi rych-
lý jarní start,“ prozradil pan 
Vrabec. Robustní rostliny se 
střední výškou a ialovými 
květy mají vysoko nasazený 
první lusk a odolávají praská-
ní v době dozrávání. Vynika-
jící výnosy předvedla v regis-
tračních zkouškách COBORU 
(Polsko), kde dosáhla 120 % 
na průměr pokusu 
Čtvrtou odrůdou do „só-

jové party“ od Selgenu je 
Marquise. Velmi raná odrů-
da byla registrována roku 
2016 v Rakousku (šlechtitel 
Delley Semences et Plantes 

SA, Švýcarsko). Disponuje 
vysokým výnosovým poten-
ciálem a předností je i rych-
lý počáteční růst (8,4 bodu). 
Dobře odolává sclerotiniím, 
virózám, plísni i hnědým 
skvrnitostem. Poměrně 
slušně vzdoruje i poléhání 
a praskání lusků (9 bodů). 
Doba zralosti u této odrůdy 
činí 117 dnů. Barva pupku je 
žlutá (bledá). Rostliny dosa-
hují výšky 84 cm a první lusk 
nasazují 13 cm od země. Díky 
větším semenům činí HTS 
178 g. Jak Miroslav Vrabec 
podotknul, osivo dodávané 
jejich společností bude ino-
kulované přípravkem NITRA-
ZON HUMI – správné klíčení 
i růst rostlin je tak maximáně 
podpořen.

Během polních dnů několi-
krát zaznělo, že sója může být 
pro naše zemědělce zajíma-
vou i perspektivní plodinou 
a to z mnoha důvodů. Mimo 
jiné jí „do karet nahrává“ také 
skutečnost, že v loňském 
roce vstoupil v platnost nový 
dotační titul 3.i. na podporu 
a nákup certi ikovaného osi-
va luskovin. Pěstitelé mohou 
na pořízení uznaného osiva 
hrachu polního, pelušky, vik-
ve, bobu, lupiny, sóji i dalších 
luskovin získat dotaci 3000,- 
Kč/t. Vzrůstající zájem o pěs-
tování sóji tak jistě bude po-
kračovat i nadále. 

V lednu letošního roku do-
šlo z pohledu Selgenu k vý-
znamné události. Po tříletém 
zkoušení v ÚKZÚZ byla zare-
gistrována odrůda Marqui-
se - jako nejvýkonnější z le-
tos registrovaných odrůd 
raného sortimentu. Odrůda 
Abaca dosáhla ještě většího 
úspěchu. Jako nejvýkonnější 
ve velmi raném sortimentu 
po dvou letech měla vynika-
jící průměrný výnos 124,9 % 
a byla též zaregistrována. Le-
tos je k dispozici jen omezené 
množství osiva, ale pro příští 
rok by již mělo být namno-
žené v dostatečné míře pro 
všechny zájemce.

Text: Petra Bártlová
Foto: Miroslav Vrabec

Miroslav Vrabec u množitelského porostu odrůdy Amiata před sklizní (21. 9. 2021, Sloveč)

Marquise vyniká rychlým startem a zapojenými porosty.

Abaca byla registrována ve velmi raném sortimentu (pokusy Sloveč 9. 10. 2021).

ROSTLINNÁ
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Výběr z novinek SEMO pro jaro 2022
Pro nadcházející jaro má pro vás SEMO Smržice připraveno 
mnoho zajímavých novinek. Dovolte nám tedy některé z nich 
krátce představit.

Sebevědomě jako „Čtyři muš-
ketýři“ přichází na scénu HO-
BBY trhu naše zbrusu nové 
saláty: máslové odrůdy KA-
MENEX, HAKON, SATURION 
a takovým d´Artagnanem je 
salát typu Batávia – BATA-
VUS. Všechny čtyři odrůdy se 
vyznačují vysokou odolností 
k vybíhání, jsou tedy vhod-
né pro celoroční pěstování. 
Dalším společným znakem je 
výborný zdravotní stav včet-
ně odolnosti k plísni salátové 
a podehnívání. Nové salá-
ty mají silný, ale křehký list 
a dobře snáší skladování. Zda 
je budou v příští sezóně násle-
dovat další, to uvidíme podle 
zájmu nejširší zahrádkářské 
veřejnosti. 

Odrůdy KAMENEX a HA-
KON vznikly křížením salátu 
hlávkového se salátem řím-
ským, odrůdy SATURION 
a BATAVUS byly vyšlechtěny 
křížením salátu letního s Ba-
távia typem. Díky tomu jsou 
jejich listy nejen pevné a silné, 
ale především křehké. Také 
nereagují na délku dne před-
časným vybíháním a lze je 
pěstovat po celý rok, v zimním 
a předjarním období v rychlír-
nách (skleníky, fóliovníky, pa-
řeniště), ve volné půdě od jara 
až do pozdního podzimu.

Velmi oblíbené jsou novin-
ky v plodové zelenině. Pro 
nadcházející jaro jsme rozší-
řili sortiment paprik o raný, 
výnosný, světle zelený hybrid 
GOLDUS F1 a novou hybridní 
kapii RAFAELUS F1. RAFAE-
LUS F1 je velmi raná hybridní 
kapie, která v našem sortimen-
tu nahrazuje již osvědčenou 
papriku RAFAELA F1. Opět 
se jedná o velmi ranou kapii 
se širším jehlancovitým plo-
dem, v technické zralosti mají 
plody barvu zelenou, v bota-
nické tmavě červenou. Plody 
mají 2–3 komory, šířka stěny 
je 6 mm. Stejně jako jeho před-
chůdkyně je i RAFAELUS F1 
primárně určen na sklizeň plo-
dů v botanické, červené zralos-
ti. RAFAELUS F1 se vyznačuje 
vysokým výnosem a odolností 
k půdním houbovým choro-
bám i bakteriózám. Doporuču-
jeme pěstování venku a ve fó-
liovnících. Pro přímý konzum 
jsou u nás kromě smetanových 
kónických paprik velmi roz-
šířené a populární i papriky 
zelené jehlancovité. Pro jaro 
2022 je novinkou tohoto typu 
paprik raný hybrid GOLDUS 
F1. Tento hybrid je vhodný 
pro intenzivní polní pěstování 
i pro pěstování ve fóliovní-
cích a sklenících. Silnostěn-
né plody jsou jehlancovitého 
tvaru a sklízíme je především 
v technické zralosti, kdy jsou 
světle zelené. V botanické zra-
losti mají barvu žlutou. Plody 
jsou vhodné pro střednědobé 
skladování. Mezi přednosti 
této odrůdy patří tolerance 
k chladu, k vysokým teplotám 
i k bakteriózám, a právě díky 
tomu dává vyrovnané sklizně 
až do zámrazu. 

Novinkou v okurkách je vel-
mi raný hybrid lahůdkové mini 
salátovky SNACK F1. SNACK 
F1 je nová mini hadovka typu 
„MULTIFRUIT“, nahrazuje 
v našem sortimentu končící 
hybrid OFELIE F1. Je určena 
pro pěstování ve sklenících, 
fóliovnících a plastových tune-

lech. Plodí vyrovnaně po celou 
dobu vegetace a dobře snáší 
i podzimní pěstování za zkra-
cujícího se dne. Geneticky 
nehořké tmavě zelené plody 
(o něco tmavší než BABY F1) 
vynikají sladkou chutí. SNACK 
F1 je vhodný, jak už název 
ostatně napovídá, na produk-
ci lahůdkových mini okurek 
ve svačinkové velikosti o délce 
10 cm. Pro zajištění této lahůd-
kové velikosti musíme sklízet 
denně, maximálně obden. Mů-
žeme je ale sklízet i později, 
kdy plody dosahují konečné 
velikosti 15–17 cm. Pevnější 
slupka plodu nám umožňuje 
jejich krátkodobé skladování. 
SNACK F1 dosahuje výbor-
ných výsledků na našich hyb-
ridních podnožích SPRINTER 
nebo BOLT. Pro svou excelent-
ní chuť je tato odrůda zařa-
zena do kolekce PRO MLSNÉ 
JAZÝČKY.

Společnost SEMO se velmi 
intenzivně věnuje šlechtění 
podnoží na roubování oku-
rek. Jejich sortiment se pro-
to rozšiřuje o novou odrůdu 
BOLT F1, která svou vitalitou 
posouvá kvalitu podnoží zase 
o stupínek výše. Tato odrůda 
je zařazena do kolekce ROU-
BUJ S NÁMI. BOLT F1 je nová 
podnož k roubování melounů 
a okurek. Jde o mezidruho-
vý hybrid Cucurbita maxima 
a Cucurbita moschata, typ 
TETSUKABUTO. Semenáčky 
této podnože rostou velmi vy-
rovnaně a mají silnou dužna-
tou lodyhu, což jsou podstatné 
faktory usnadňující roubování. 
BOLT F1 je vysoce tolerant-
ní k vadnutí způsobenému 
houbami Fusarium, Pythium 
i Rizoctonium. Naroubované 
rostliny mají bujnější vzrůst, 
vyšší násadu plodů, odolnost 
k chladu či jiným stresům 
a také výrazně delší životnost 
oproti pravokořenným okur-
kám či melounům. 

Během příštích let bude 
velmi výrazně doplněn sorti-
ment odrůd našich zahradních 
hrášků. Nové odrůdy budou 
rezistentní k řadě chorob. Tyto 
rezistence zvyšují výnos, jeho 
stabilitu a jsou tedy velkou 
výhodou při pěstování. Opo-
menuta nebude ani vysoká 
kvalita zelených hrášků. Prv-
ním z těchto nových odrůd je 
CEDRIK. CEDRIK je pozdní 
dřeňová, velkozrnná, velmi vý-
nosná odrůda zahradního hra-
chu s velkým zrnem poskytují-
cí velmi lahodné tmavozelené 
hrášky. Rostliny jsou vyššího 
vzrůstu. Lusk je široký, tupě 
zakončený, dlouhý 8–9 cm, ob-
sahuje 7–8 zrn. Je rezistentní 
k PEMV (Virová mosaika hra-
chu), PSbMV (Pea Seed-borne 

Mosaic Virus), Fusariu rasy 1, 
2 a padlí.

V ředkvičkách přibyly tři 
nové hybridní odrůdy – bílá 
kulatá BELANA F1, PURPU-
RA F1 s nádhernými kulatými, 
tmavě ialovými bulvičkami 
vhodná pro celoroční pěsto-
vání a bílá podlouhlá ředkvič-
ka STALAGNIT F1 s vysokou 
odolností k vybíhání a mírně 
štiplavou ředkvičkovou chu-
tí. BELANA F1, raná hybridní 
ředkvička s kulatými bulvič-
kami sněhově bílé barvy, je 
opravdovou sněhovou králov-
nou s jemnou ředkvičkovou 
chutí. Má větší, velikostně 
i tvarově vyrovnané bulvičky 
odolné k praskání i vyšeptá-
vání. Její nať je tmavá, střed-
ně nízká. Tato nová hybridní 
ředkvička je také velmi odol-
ná k vykvétání a můžeme ji 
proto doporučit pro celoroční 
pěstování včetně nejranější 
jarních i problematických let-
ních výsevů. Druhou novin-
kou v sortimentu barevných 
ředkviček je ialová hybridní 
odrůda PURPURA F1. Tato 
velmi raná ialová ředkvička je 
vhodná pro celoroční pěstová-
ní. Od starší nehybridní odrů-
dy LILANA se liší mírně tmavší 
ialovou barvou bulviček, které 

jsou také větší a tvarově i veli-
kostně vyrovnanější. Jedná se 
o velmi raný hybrid, který je 
vhodný i pro časné jarní rych-
lení. Díky odolnosti k vybíhání 
ji můžeme vysévat od časného 
jara, přes léto až do podzimu. 
Poslední do „mariáše“ novinek 
barevných hybridních ředkvi-
ček je STALAGNIT F1 – raná 
bílá podlouhlá ředkvička typu 
Rampouch. Oproti odrůdě 
RAMPOUCH je výrazně raněj-
ší, a to až o 10 dní. Její vřeteno-
vitě válcovitá bulvička je větší, 
8 až 12 cm, a má jemnější chuť. 
Nať je vyšší a mohutnější. STA-
LAGNIT F1 je odolný k vyšep-
távání i praskání. Podstatná je 
i jeho velmi vysoká odolnost 
k vybíhání, která z něj dělá ide-
ální ředkvičku i pro problema-
tické letní výsevy. 

V květinovém sortimen-
tu, kterým uděláme velikou 
radost nejen zahrádkářkám, 
pokračujeme v rozšiřování ko-
lekce KVĚTINOVÝ KOBEREC 
o směs letniček červených 
a žlutých tónů ENERGIE ŽIVO-
TA a o směs dvouletek a trva-
lek ZAHRADNÍ SLAVNOST.

Květinová směs ENERGIE 
ŽIVOTA z kolekce KVĚTINO-
VÝ KOBEREC je směs slože-
ná ze 7 letniček, které nám 
svojí sytou a jasnou barvou 
představují rozkvetlou ener-
gii okamžiku. Květy v podání 
žlutých a červených tónů cínie, 
aksamitníku, krásnoočka či 

titónie nás nenechají v klidu. 
Výška květinového koberce 
je 60–90 cm. Květinová směs 
ZAHRADNÍ SLAVNOST z ko-
lekce KVĚTINOVÝ KOBEREC 
je směs složená z 12 dvouletek 
a 21 trvalek. Propojuje ven-
kovskou zahradu s navazující 
loukou. Snadno a bez plotu bu-
dete začátkem léta procházet 
mezi květy chrpy, máku, ko-
pretin i lupiny. Letní atmosféru 
doplní i vůně večernice, která 
přivábí nejednoho nočního 
motýla. Časem se připojí ko-
karda, mavuň, hvozdík a další 
léty prověřené trvalky. Výška 
rostlin je 30–100 cm. Vzhled 
tohoto květinového koberce se 
mění v průběhu vegetace a sa-
mozřejmě bude vypadat jinak 
i v dalších letech vegetace. Obě 
směsi jsou určené pro přímé 
setí. 

TIP: Obě směsi jsou určené 
pro přímé setí. Doporuču-
jeme výsev do řádků, např. 
12–15 cm od sebe, ne naširo-
ko. Setí do řádků nám umožní 
několik okopávek či plečková-
ní, a tím odplevelení zakláda-
ného porostu. Plevel v řádcích 
odstraníme ručně vytržením.

Nově je také v sortimentu 
směs bíle a růžově kvetoucích 
krásenek GAZEBO MIX. Krá-
senka zpeřená je typická let-
nička, která kvete po celé léto 
až do prvních mrazíků a za mi-
nimum péče nám vytvoří 
okouzlující podívanou… Je 
častou součástí moderních let-
ničkových směsí, kde vytváří 
jemně barevnou škálu středně 
velkých květů. Rostlina svým 
habitem nevšedně doplňuje 
květinové kompozice ve váze 
a pro její poměrně dlouhou 
trvanlivost ji můžeme dopo-

ručit i k řezu. Tato letnička je 
v našem sortimentu novinkou. 
Vybrali jsme nádhernou směs 
bílých a růžově kvetoucích 
rostlin GAZEBO MIX. Výška 
rostliny této selekce je okolo 
60 cm. 

Okrasné tykve si již našly ne-
zastupitelné místo na zimních 
ošatkách, v košících či různých 
venkovních dekoracích. Jejich 
správně vyzrálé a vysušené 
plody uchováte v bytě bez pro-
blémů až do jara. Bohatou ko-
lekci okrasných tykviček letos 
rozšiřuje novinka GA GA GA 
F1. Tato nová hybridní odrůda 
tykve typu „crookneck“ GA GA 
GA F1 je keříčkovitého růstu. 
Plody jsou protáhle hruškovi-
tého tvaru se zahnutým krkem, 
mají žlutou, v době zralosti 
žlutooranžovou až oranžovou, 

barvu. Odrůda vyniká vyso-
kým výnosem a vyrovnaností 
plodů. Mladé plody jsou jedlé, 
v USA jsou pod označením cro-
okneck stejně populární jako 
cukety.

TIP: Plody k dekoraci sbírej-
te co nejpozději, plně vyzrálé, 
když je slupka plodu tak tvrdá 
že do ní nezaryjete nehet, ale 
vždy před prvním podzimním 
mrazem. Namrzlé nebo ne-
vyzrálé plody lehce zahnívají. 
Na plodu ponechejte 2–5 cm 
dlouhou stopku. Rána po ulo-
mení stopky je tou nejčastější 
cestou průniku infekce dovnitř 
plodu.

Jan Prášil
SEMO a.s. Smržice

(fotogra ie archiv SEMO a.s. 
a Nova-Photo-Graphik)

www.semo.cz

ENERGIE ŽIVOTA

BATAVUS
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RAFAELUS F1

SNACK F1

Ga Ga Ga
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Stimulační látky při pěstování jarních obilovin

Firma ChemapAgro se dlou-
hodobě věnuje vývoji pří-
pravků na bázi rostlinných 
hormonů, které pozitivně 
ovlivňují růst a vývoj kořenů 
rostlin. Jako základ techno-
logie pěstování je již dnes 
nastaveno moření osiva ječ-
mene jarního za využití au-
xinových stimulačních látek 
v přípravku M-Sunagreen. Au-
xin má u klíčících rostlin zá-
sadní význam. Pohyb auxinů 
v rostlině od růstových vrcho-
lů směrem dolů nejen indiku-
je rostlinám, jakým směrem 
roste nadzemní část a jakým 
směrem v rámci gravitační 
síly roste kořen, ale zvýšená 
hladina těchto fytohormonů 
způsobuje i zvýšený nárůst 
kořenové hmoty a to právě 
směrem do hlubších částí or-
nice. Přípravek M-Sunagreen 
je odborné veřejnosti dosta-
tečně známý a vyzkoušený. 
Několikaleté výsledky pokusů 
shrnuje graf č. 1, kde je patr-
ný nárůst kořenové hmoty 
v každém ročníku v porovná-
ní s nenamořenou kontrolou.. 

Na rozvoj kořenů působí 
ale i další růstově aktivní lát-
ky, zejména cytokininy. Ty 
na rozdíl od gravitačního pů-
sobení auxinu způsobují spíše 
větvení kořínků, růst kořeno-
vého vlášení a tvorbu nových 
kořenových špiček, které jsou 
pak dalším zdrojem této sku-
piny fytohormonů. Následná 
práce s porostem je zaměřena 
na další podporu růstu koře-
nů a nastartování metaboli-
zmu rostlin. Tyto požadavky 
splňuje přípravek AUCYT 
Start, který obsahuje dokona-
lou kombinaci prvků a stimu-
lačních látek na bázi syntetic-
kých cytokininů. Přirozeně se 
vyskytující cytokininy v rost-
lině podporují větvení stonků 

a odnožování rostlin, podpo-
rují tvorbu plastidů a škrobu, 
zvyšují rezistenci rostlin vůči 
nepříznivým podmínkám, 
oddalují senescenci listu, 
zpomalují odbourávání chlo-
rofylu, zvětšují plochu listu 
tím, že stimulují objemový 
růst jeho buněk. Přípravky 
na bázi fytohormonů se apli-
kují v malých koncentracích, 
tudíž nehrozí žádná toxicita 
pro porosty. Porosty využí-
vají toto aditivum pokaždé, 
když musí napravovat ztráty 
kvůli výkyvům počasí, či bio-
tickým stresům. Přípravek je 

doplněn o živiny, které jsou 
v jarním období pro růst 
nejdůležitější. Kromě dusíku 
je to fosfor, který hraje klíčo-
vou roli již v počátcích růstu. 
V této fází vývoje ještě nemá 
rostlina dostatečně vyvinutý 
kořenový systém, a proto má 
velký význam množství při-
jatelného fosforu v blízkos-
ti nově se tvořících kořenů. 
Právě počátek vegetace je 
považován za kritické obdo-
bí příjmu fosforu u rostlin. 
Fosfor je součástí tzv. chladí-
cí směsi“ v systému ADP+P 
a dále je stavební součástí 

mnoha látek v rostlině (NAS, 
NADP, ATP, ADP aj.). Pro pod-
poru metabolismu dusíku je 
v přípravku obsažen i draslík. 
V chelátové formě jsou pak 
obsaženy prvky manganu 
a mědi. Které hrají význam-
nou roli při asimilaci dusíku 
(měď), a tvorbě a stabilitě 
chloroplastů (mangan). 

Jedním ze základních před-
pokladů dosažení vysokého 
výnosu i sladovnické kvality 
ječmene jarního je dosaže-
ní dostatečného počtu klasů 
na jednotku plochy. Samo-
zřejmě vždy s ohledem na od-
růdu i intenzitu pěstování. 
Jakou práci odvede na odno-
žích přípravek Aucyt Start 
(jarní aplikace, 3 l/ha) je 
patrné v grafu č. 2. Aplikace 
přípravku posiluje tvorbu sil-
ných, resp. produktivních od-
noží, průměrný nárůst o 15 % 
za sledované období, proti ne-
ošetřené kontrole. A naopak 
redukuje tvorbu slabých (ple-
velných) odnoží, v průměru 
aplikace Aucytu Start snížila 
tvorbu odnoží téměř o 30 %, 
proti neošetřené kontrole. 

U nedostatečně odnože-
ných porostů ječmene jarního 
doporučuje naše irma, dle 
výsledků maloparcelových 
pokusů, aplikaci Aucytu Start 
(2 l/ha) doplnit přípravkem 
na bázi CCC (0,5 l/ha). Tato 
synergicky působící kom-
binace přípravků zajistí do-
statečnou energii k tvorbě 
odnoží i takto poškozeným 
porostům. Pokud jsou po-
rosty odnožené, ale chceme 
rychleji nastartovat meta-
bolismus rostlin a usnadnit 
diferenciaci produktivních 
a neproduktivních odnoží, 
pak aplikujeme přípravek Au-
cyt Start samostatně v dávce 
3 l/ha. Tabulka č. 1 ukazuje, 
jak cytokininový přípravek 
působil na navýšení kořeno-
vého aparátu a jak následně 
pozitivně ovlivnil konečný 
výnos v loňské sezóně. Stejný 
trend lze pozorovat i na fotce 
č. 1, kde jsou zprava vidět ko-
řeny u kontroly, Aucyt Start, 
Aucyt Start+CCC a varianta 
s aplikací pouze CCC.

V dalším průběhu sloupko-
vání je v intenzivní technolo-

gii vhodné korigovat výživný 
stav rostlin, a to cíleně na zá-
kladě rozborů nebo obecně 
dodávkou směsných listových 
hnojiv. Z naší nabídky se jedná 
především o hnojiva LISTER, 
která se vyznačují rychlou re-
akcí rostlin a hlavně nulovým 
rizikem negativního ovlivnění 
pesticidních účinných látek 
v TM směsi díky plně chelá-
tové formě hnojiv. Zásadní 
je také fungicidní ochrana 
a v našich podmínkách mi-
mokořenová výživa hořčíkem 
a sírou. Zde existuje logická 
vazba, chráníme-li listovou 
plochu, zvyšujeme její asimi-
lační schopnost, potřebujeme 
mít dostatek hořčíků nejen 
pro tvorbu chlorofylu. V na-
bídce společnosti je unikátní 
hnojivo AKTIFOL Mag, které 
již v dávce 1,0 l/ha dostateč-
ně ovlivňuje hladinu hořčíku, 
ale zároveň jeho forma, kom-
plexotvorné transportní látky 
„AMIX“ ve hnojivu obsažené, 
napomáhají i systemickým 
účinným látkám fungicidů 
v jejich průniku a pohybu 
v rostlinách. Výsledky jedno-
značně mluví pro společnou 
aplikaci fungicidů s tímto 
hnojivem (tabulka č. 2). Pří-
davek hnojiva AKTIFOL Mag 
k fungicidní ochraně zvyšuje 
nejen výnos ječmene, ale díky 
lépe a déle fungující asimilač-
ní ploše rostlin příznivě ovliv-
ňuje podíl předního zrna, HTZ 
a obsah dusíkatých látek. 

Věříme, že si pro úspěch va-
šich základních pěstitelských 
technologií vyberete i jejich 
vhodný doplněk z nabídky 
společnosti Chemap Agro 
a pomůžeme Vám maximálně 
zefektivnit Vámi vynaložené 
prostředky a úsilí na cestě 
ke kvalitní produkci. 

Chemap Agro

varianta
hmotnost kořenů HTZ výnos

g % g % t/ha %

kontrola 3,77 100 42,37 100 8,45 100

Aucyt Start 3l/ha 4,85 128,6 45 106,2 9,31 110,2

Aucyt Start 2l/ha + CCC 0,5 l/ha 4,32 114,6 44,43 104,9 8,99 106,4

varianta

výnos zelená plocha

2018 2020 2018 2020

t/ha % t/ha % % %

kontrola 2x fungicid 5,71 100 7,43 100 100 100

2x Aktifol Mag+2x fungicid 5,75 101 7,65 103 107,18 123,82

Základním parametrem určujícím kvalitní růst a vývoj porostů 
obilovin je kořenový systém rostlin. Pokud má rostlina dostateč-
ně vyvinutý kořen může rychleji a účinněji přijímat živiny a vodu 
z půdy a lépe reagovat na nepříznivé podmínky na stanovišti.

Ječmen, Kx AucytxAucyt+CCCx CCC, ditana 2.6

Graf č.1: Vliv aplikace M-Sunagreenu na nárůst kořenové hmoty 

Zdroj: Ditana s.r.o., Ing. A. Bezdičková,PhD.

Graf č. 2: Vliv aplikace Aucytu Start na tvorbu odnoží ječmene jarního

Zdraj: Ditana s.r.o., Ing. A. Bezdičková, PhD.

Tabulka č. 1: Vliv aplikace Aucytu Start a přípravku na bázi CCC na výnosové parametry ječmene

Zdroj: Ditana s.r.o., Ing. A. Bezdičková,PhD., odrůda Bojos, 2021

Tabulka č. 2: Vliv aplikace Aktifolu Mag na výnos

Zdroj: Ditana s.r.o., Ing. A. Bezdičková,PhD.
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Zrno k nám promlouvá
Na počátku všeho byl slad. Alespoň tedy po-
kud se výroby piva týče. Jak slad vzniká, ko-
lik je druhů a kde mají nejlepší ječmen pro 
jeho výrobu? I na to jsme se zeptali Micha-
ely Březinové, ředitelky sladovny v Litovli. 
Ve městě vyrábí několik typů sladů, které 
míří do českých pivovarů i daleko za hranice 
– třeba až do Japonska nebo na Kubu. Firma 
si zakládá na špičkové kvalitě svých výrobků 
i zkušenostech a fortelu svých zaměstnanců. 

Jaký objem sladu Vaše ir-
ma ročně zpracuje?
Sladovny Sou llet ČR se sklá-
dají z pěti sladoven – Litovel, 
Prostějov, Kroměříž, Hodonice 
a Nymburk. Tyto všechny roč-
ně dohromady vyrobí kolem 
350 tisíc tun sladu.

Kolik procent sladu jde 
na export? A kam nejvíce?
Zhruba dvě třetiny sladu ex-
portujeme. Slad vyvážíme 
do sousedních států, ale napří-
klad i do vzdálenějších míst, 
jako je třeba Japonsko nebo 
Brazílie. Exportujeme ale také 
na Kubu. 

Dáváte přednost při výro-
bě sladu domácí (regionál-
ní) produkci obilí? 
V bezprostředním okolí naší 
sladovny se dlouhodobě pěs-
tuje velmi kvalitní sladovnický 
ječmen. Navíc vyrábíme slad 
pro pivo s chráněným země-
pisným označením České pivo, 
kdy musíme používat doporu-
čené odrůdy ječmene, které 
jsou pro výrobu piva s tímto 
označením určeny. 

Jaké druhy sladu vyrábíte 
a kterého nejvíc?
Pokud to vezmu za všechny 
sladovny – nejvíce se vyrábí 
slad plzeňského typu. Ten-
to slad se využívá při výrobě 
světlých piv. Následuje slad 
mnichovský a pak speciální 
druhy sladů jako pšeničný, ka-
ramelový, barevný a v malém 
množství karapils. 

Které další druhy speciál-
ního sladu nabízíte? 
Sladovna v Prostějově vyrábí 
pšeničný slad, pro jehož vý-
robu se využívá, jak již název 
napovídá, pšenice. Na výrobu 
speciálních druhů sladu je za-
měřena sladovna v Litovli, kde 
se vyrábí takzvané pražené 
slady – jedná se o slad karame-
lový, čokoládový, barevný a už 
zmiňovaný karapils. Nově vy-
rábíme i slad humnový – což je 
slad plzeňského typu vyrábě-
ný tradičním způsobem. Slad 
Mnichovský, který se používá 
především při výrobě tmavého 
piva vyrábí sladovny v Prostě-
jově a v Nymburce.

Jak se pozná kvalitní slad?
Především podle toho, že je 
s ním spokojený sládek, kte-
rý z něho vaří pivo. Každý typ 
a značka piva si vyžaduje od-
lišnou kvalitu sladu, proto není 
možné na tuto otázku jedno-
značně odpovědět. Slad mů-
žete hodnotit smyslově nebo 
pomocí fyzikálně-chemických 
parametrů. Když vezmete slad 
do ruky všímáte si, zda není 
plesnivý, zda nezapáchá, ne-
jsou přítomna zrna jiných plo-
din, není polámaný.

Kdo je nejčastějším zákaz-
níkem sladovny?
Drtivá většina našeho sladu 
se spotřebuje na výrobu piva, 
pouze zanedbatelný zlomek 
v jiných potravinářských vý-

robách – například při výrobě 
cukrovinek nebo v pekárnách 
v zahraničí se slad rovněž po-
užívá k výrobě whisky. 

Kdo je největším zákazní-
kem sladovny Litovel?
Sladovna v Litovli je největ-
ším výrobcem pražených sla-
dů v České republice. Velkým 
zahraničním partnerem je 
Japonsko, v ČR je to většina tu-
zemských pivovarů. 

Jak výroba sladu probíhá?
Základ výroby všech druhů 
sladů je vždy stejný. Ječmen 
(při výrobě pšeničného sla-
du pšenice) je při příjmu 
zkontrolován, zda vyhovuje 
požadovaným parametrům, 
poté je na čističce vyčištěn 
a uskladněn v příjmových 
silech. Odtud putuje do tak-
zvaných náduvníků – což jsou 
obrovské konické nádoby, kde 
je ječmen zaplaven vodou 
a dochází tu k čištění zrna, vý-
luhu nežádoucích látek zhor-
šujících senzorické vlastnosti 
piva, a zejména k navyšování 
obsahu vody v zrnu na cca 42-
45 %. Následujícím krokem je 
klíčení, které v naší sladovně 
v Litovli probíhá na takzva-
né posuvné hromadě, což 
jsou v podstatě velké vany 
s perforovaným dnem, pod 
které se ventilátorem vhání 
vzduch, nutný pro dýchání 
zrna a k udržování požadova-
né teploty. Klíčení trvá zhruba 
5 dní, klíčící ječmen se nazývá 
zelený slad. 

Co se děje dál?
V této fázi se jednotlivé způso-
by výroby začínají rozcházet 

dle typu vyráběného sladu. 
Pokud chceme vyrobit slad 
karamelový, tak tento naklíče-
ný ječmen dáme do pražiče – 
představte si obrovský otáče-
jící se buben nebo pražič kávy, 
kde zrníčka zahřejeme na cuk-
rotvornou teplotu, kdy pomo-
cí enzymů se škrob rozštěpí 
na jednoduché cukry. Kontrola 
probíhá prostřednictvím vzor-
kovnice umístěné na pražiči. 
Obsluha senzoricky zjistí, zda 
zrno dostatečně zmazovatělo 
a zcukřilo. Následně se ze zr-
níček odstraní voda a to tak, že 
se prudce ohřívají z 65 až 75 
°C na 140-170 °C. Cukry díky 
tomu začnou karamelizovat. 
Podle délky a teploty pražení 
získáváme karamel o různé 
barvě.

A jak se vyrábí tradiční pl-
zeňský slad?
Když chci vyrobit plzeňský 
slad, tak se vrátím zpět na klí-
čírnu a naklíčený slad dáme 
místo do pražiče na hvozd. 
Hvozd je vlastně taková ob-
rovská sušička, kde se vhá-
ní horký vzduch a dochází 
ke snížení vlhkosti zrna ze 40 
- 43 % na 4 - 4,5 %. Následu-
jícím krokem je odkličování, 
kdy slad zbavím klíčků vznik-
lých při klíčení – takzvaný 
sladový květ, který je velmi 
ceněný jako krmivo. Pokud 
jsem vyrobila plzeňský slad 
určený pro výrobu piva, už jej 
nechám jen zhruba čtyři týd-
ny odležet v silech. 

My ale můžeme tento pl-
zeňský slad vzít a dát jej 
do pražiče, kdy jej prudce za-
hřejeme na teplotu 200 °C až 
220 °C, čímž se zrno zabarví 
a získáme tak slad čokoládový 
nebo tmavší barevný. 

Výrobu jsem se snažila po-
psat srozumitelně, není tomu 
tak, že se o typu sladu roz-
hoduje až v průběhu výroby. 
Je to přesně naopak, kdy již 
na začátku musíme vědět, 
jaký druh sladu budeme vy-
rábět a přizpůsobovat tomu 
podmínky výroby.

V čem se jednotlivé druhu 
sladů liší?
Jednak se liší způsobem vý-
roby sladu a také následným 
použitím při výrobě piva. Ka-
ramelový slad o barvě 90-130 
E.B.C předává pivu rubínovou 
barvu a výraznou karame-
lovou chuť. Slad karamelový 
tmavý o barvě 130-170 E.B.C 
dává pivu tmavě rubínovou 
barvu a výrazné karamelové 
aroma.

Slad karamelový extra tma-
vý o barvě 170-220 E.B.C pro-
půjčuje pivu tmavě rubínovou 
barvu a výrazné karamelové 
aroma s mírně nahořklou pří-
chutí. Slad čokoládový poskyt-
ne pivu tmavou barvu při za-
chování jemné, lehce pražené 
chuti. A slad barevný předává 
pivu tmavou až černou barvu, 
hořkost a výrazně pražené 
aroma.

Jak se liší současná tech-
nologie výroby od dřívější?
Sladovna v Litovli je úžasná 
v tom, že tu můžete vidět oba 
typy výroby sladu – jak tradič-
ní způsob výroby, kdy klíčení 
probíhá na humnech a mo-
dernější, pneumatický způsob 
klíčení na posuvné hromadě. 
Největším rozdílem mezi těmi-
to dvěma typy je právě ve fázi 
klíčení, ostatní fáze výroby zů-
stávají stejné. 

Jak tedy probíhá tradiční 
výroba?
U tradičního způsobu výroby 
zrno klíčí na humnech – v na-
šem případě jsou to 3 patra 
a v každém obrovská hala o 6 
polích, kde zrno leží na be-
tonové podlaze. Při tomto 
způsobu je používáno méně 
mechanizace a automatizace 
a je náročnější na množství 
a znalosti zaměstnanců. Při 
modernějších způsobech vý-
roby je teplota a množství 
vzduchu řízena automatikou 
a zásahy obsluhy jsou méně 
časté. U tradičního způsobu 
výroby je řízení velmi ome-
zeno a k regulaci teploty se 

používá pouze otevírání a za-
vírání oken, systém průduchů 
a počet orání. Z toho důvodu 
je i výroba na humnech pře-
rušována od června do září, 
neboť díky vysoké venkovní 
teplotě nejsme schopni do-
sáhnout požadované teploty 
v zrně. Jiný je také způsob, 
jímž se dostává naklíčený 
slad na hvozd. U posuvné hro-
mady je to pomocí obraceče, 
který odebírá zrno do šneku 
a tuto operaci obsluhuje jedna 
osoba. Na humnech se zrno 
dostává ze země do šneku 
pomocí jednoduchého stroje 
takzvaného fasováku a speci-
álně upravených vozíků a toto 
obsluhují čtyři zaměstnanci. 

Takže hodně záleží na zku-
šenostech pracovníků… 
Při výrobě na humnech musí 
každé ráno vedoucí výroby Da-
libor Filípek nebo já zkontrolo-
vat, jaké bude venkovní počasí, 
jaká je teplota vzduchu a zrna 
a zhodnotit kondici klíčícího 
sladu. Hodnocení kondice dě-
láme smyslově – zrno k nám 
promlouvá – stačí si ho vzít 
do ruky, promnout mezi prsty, 
přičichnout nebo se pro něm 
projít (používáme návleky 
na boty) a vidíte, zda je v po-
řádku, nebo ne. Už jen když 
mluvím o tom, že se po zrnu 
projdeme – pokud jsme vše 
udělali dobře, tak pátý den 
klíčení je to pocit, jako byste 
chodili po mechu, jak je zrno 
naklíčené. Pokud jsme to ale 
udělali špatně, tak vám zrno 
pod nohama křupe. Stejně tak 
vůně – dobře naklíčené zrno 
voní třetí den klíčení po okur-
kách, pokud je problém, může 
zapáchat po plísni nebo hni-
lobě. Na základě těchto sku-
tečností pak určujeme, kde se 
otevřou/zavřou okna, jaká má 
být kde výška hromady, která 
část se nechá ležet, kterou na-
opak musíme vícekrát poorat 
a takto se to určuje pro každý 
úsek zvlášť. 

Kolik osob v litovelské sla-
dovně pracuje?
Ve sladovně pracuje 24 za-
městnanců na trvalý pracovní 
poměr. 

Bez sladu by nebylo piva. 
Dá se říci, že máte s pivovary 
nadstandardní vztahy?
Naše sladovny si zakláda-
jí na férovém jednání vůči 
všem zákazníkům a každému 
jednotlivému zákazníkovi se 
snažíme vyhovět v jejich po-
žadavcích, byť jsou občas pro 
nás na hraně proveditelnosti. 

Za mou osobu jsou nejužší 
vztahy s pivovarem Svijany, 
což je dáno společným pro-

jektem, a to obnovením vý-
roby právě výše zmíněného 
humnového sladu, který do-
dáváme výhradně do tohoto 
pivovaru.

Jak se do fungování lito-
velské sladovny promítl co-
vid-19? Bylo nutné omezit, 
nebo dokonce zastavit vý-
robu?
Covid-19 potrápil sladovnu 
v Litovli hned několikrát. Nej-
prve to byla uzávěra Litovle, 
kdy nikdo nesměl do a z Lito-
vle. Naštěstí velká část zaměst-
nanců bydlí v Litovli a jsou 
natolik zkušení, že byli v nej-
kritičtější fázi schopni zajistit 
výrobu i bez vedení, které zů-
stalo za uzávěrou a v dalších 
dnech vyjednal bývalý ředitel 
pan Poštulka výjimku a byla 
možná výroba se všemi za-
městnanci. 

Podruhé to bylo na podzim 
roku 2020, kdy došlo k uza-
vření restaurací. Tento fakt 
měl velký vliv nejen na ně, ale 
všechny navazující obory včet-
ně nás, takže sladovna byla 
na měsíc přerušena. 

Jaké změny (investice) li-
tovelská sladovna plánuje 
do budoucna?
Do budoucna se chceme za-
měřit na modernizaci zaříze-
ní, navýšení kapacity výroby 
a snížení prašnosti.

Jak hodnotíte loňský rok 
z pohledu sladovny?
Z pohledu sladovny byl plný 
výzev. Jednak došlo ke změně 
vedení sladovny, kdy ředitel 
pan Poštulka odešel po 20 le-
tech do zaslouženého důcho-
du, pak jsme ve větší míře roz-
jeli projekt humnového sladu, 
absolvovali úspěšně několik 
zákaznických auditů i auditů 
kontrolních orgánů a zejména 
jsme čelili rozkolísanosti ob-
jednávek. Díky situaci s covi-
dem jsme do poloviny března 
měli objednávek velmi málo 
a s uvolněním opatření přišel 
zlom a nevěděli jsme komu 
dříve expedovat. 

Litovelská střední škola 
nabízí obor pivovarník-sla-
dovník. Spolupracujete se 
školou?
Ano. Každé dva týdny máme 
v naší sladovně učně, kterým 
se snažíme předat znalosti 
v tomto krásném oboru. 

Voní Vám slad? 
Víte, já miluji okurkový salát 
a pokud je ječmen správně ve-
den, tak třetí den klíčení voní 
právě takhle, takže ano – zele-
ný slad mi voní. 

Jaroslav Kropáč

Michaela Březinová, ředitelka sladovny 
v Litovli.

Litovelskou sladovnu najdete na kraji města.

Výroba sladu probíhá v několika krocích. V Litovli se specializují na produkci speciálních sladů.
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Počasí jako proměnlivý 
faktor tvorby výnosu

Do růstu plodin se v každém 
jednotlivém roce výrazně 
promítá vliv ročníku, a tedy 
počasí (viz graf 1 a 2). Počasí 
ve druhé polovině března bylo 
typicky jarní a velmi příznivé 
pro časné setí jařin. Poté však 
přišlo ochlazení a po dlouhé 
době jsme zaznamenali mě-
síc, jehož průměrná teplota 
byla nižší než dlouhodobý 
Normál (na lokalitě Velká Bys-
třice byl duben o 1,8°C chlad-
nější než Normál). Ve stejném 
rázu probíhal i květen, který 
byl o 1,5°C chladnější než tři-
cetiletý Normál pro danou 
lokalitu. Oba tyto měsíce byly 
srážkově velmi bohaté (v dub-
nu spadlo 111% dlouhodobé-
ho Normálu a v květnu do-
konce 130%). Průběh počasí 
tedy výrazně zpomaloval vý-
voj porostů jarního ječmene, 
a tím vytvořil velmi příznivé 
podmínky pro odnožování 
a následné udržení odnoží. 
Byly tak vytvořeny předpo-
klady pro dosažení vysokých 
výnosů, protože počet klasů 
na 1 m2 je u jarního ječmene 
velmi důležitým výnosotvor-
ným prvkem. Současně jsme 
však zaznamenali vysoké ri-
ziko polehnutí, a také příznivé 
podmínky pro rozvoj a šíření 

houbových chorob v hustých 
porostech.

Podíváme-li se na průběh 
počasí v dalších měsících, za-
znamenáme výrazný zvrat: 
chladnější a vlhčí počasí vy-
střídal srážkově chudý čer-
ven, navíc s výrazně vyššími 
teplotami. Takové kolísání 
teplot a srážek během vege-
tace se vyskytuje poměrně 
často a samozřejmě se může 
negativně projevovat na růstu 
plodin a tvorbě výnosu. Ne-
gativní dopad na výnos bývá 
větší u hůře založených po-
rostů, pozdě setých, po horší 
předplodině apod. Počasí sa-
mozřejmě změnit nemůžeme, 
ale je dobré udržovat porosty 
v dobré kondici, aby méně 
příznivé podmínky v určitých 
obdobích snáze a rychleji pře-
konaly. Velkým pomocníkem 
jsou v tomto směru napří-
klad pomocné látky ze sku-
piny biostimulátorů, jejichž 
cíleným využitím můžeme 
podpořit tvorbu výnoso-
tvorných prvků, případně 
omezit jejich redukci, a tím 
výrazně podpořit výnos.

Podpora tvorby výnosu 

Velmi dobrých výsledků 
v technologii sladovnického 
ječmene z tohoto pohledu 

dlouhodobě dosahujeme vy-
užitím přípravků Vitalroot 
a Quick Humin Forte.

Předpokladem vysokého 
výnosu jarního ječmene je 
dostačující hustota porostu, 
která by se pro vysoký před-
poklad dosažení sladovnické 
kvality měla pohybovat op-
timálně kolem 1000 – 1050 
klasů/m2 (Ing. Váňová, 2022). 
Proto je důležité podpořit 
ve fázi první poloviny odno-
žování (BBCH 23 – 25) tvor-
bu odnoží. V rámci pokusů 
Ditana s.r.o. prověřujeme 
velké množství nejrůznějších 
přípravků. Velmi přesvědčivé 
mnohaleté výsledky máme 

např. s přípravkem Vitalro-
ot (testujeme od r. 2016). 
Vitalroot je biostimulátor 
kořenového systému s obsa-
hem extraktu z mořských řas 
Aschophylum nodosum kmen 
GA 142, navíc s obsahem P 
a K. Vliv aplikace Vitalroot 1 
l/ha na hustotu porostu v le-
tech 2016 - 2021 je uveden 
v grafu 3.

Velmi přesvědčivé výsledky 
zkoušení během 6 různých 
ročníků poukazují na výrazný 
pozitivní vliv aplikace toho-
to biostimulátoru na hustotu 
porostu. V průměru šesti let 
zvyšovala aplikace Vitalroot 
1 l/ha hustotu o 87 klasů/m2, 
ale například v suchém nepří-
znivém ročníku 2018 činilo 
toto zvýšení +125 klasů/m2. 
Tento vliv se samozřejmě od-
razil ve zvýšení výnosu, které 
v průměru těchto let předsta-
vovalo navýšení + 3,4 q/ha.

Aplikace Vitalroot 1 l/ha 
v r. 2021 na odrůdě Francin 
zvýšila hustotu porostu o 104 
klasů/m2 a výnos o 7,2 q/
ha, ale je nezbytné současně 
zajistit odpovídající regulaci 
poléhání.

Dlouhodobě velmi stabilní 
vynikající výsledky přináší 
i aplikace přípravku Quick 
Humin Forte během sloup-
kování. V tab. 1 jsou uvedeny 
výsledky pětiletého pokusu 
na odrůdě Bojos, kdy aplikace 
Quick Humin Forte 1 l/ha byla 
provedena ve fázi druhého 
kolénka (BBCH 32).

Quick Humin Forte je or-
ganominerální hnojivo s ob-
sahem huminových a dalších 
fyziologicky aktivních látek. 

Složení huminových látek 
je vhodně vybalancované 
a po aplikaci přípravku dochá-
zí ke zvýšení vitality rostlin 
a odolnosti vůči stresu, zvýše-
ní obsahu chlorofylu a inten-
zity fotosyntézy, podporuje 
i zvýšení hustoty porostu, což 
vede následně k vyšším výno-
sům zrna s vyšší HTZ i vyšším 
podílem předního zrna.

Aplikace Quick Humin For-
te 1 l/ha v r. 2021 přinesla 
zvýšení výnosu o + 10,2% 
vzhledem ke kontrole bez 
tohoto stimulátoru, což před-
stavovalo navýšení výnosu 
o 8,5 q/ha. Tyto prověřené, 

cílené aplikace bývají vysoce 
efektivní. 

Nepodcenit fungicidní 
ochranu

V podmínkách vhodných pro 
růst a vývoj rostlin, kdy do-
chází k intenzivnímu růstu, se 
nám často zdají porosty zdra-
vé. Takové podmínky bývají 
zpravidla příznivé i pro hou-
bové choroby, které se však 
v porostu vyskytnou s určitým 
zpožděním. Proto je důležité 
pravidelně sledovat zdravotní 
stav porostů, případně využí-
vat prognostických modelů, 

Jarní ječmen v r. 2021 
a uplatnění prověřených technologií
Rok 2021 byl v celkovém hodnocení pro jarní sladovnický ječmen velmi příznivý, a to 
nejen z pohledu růstových podmínek, ale i z pohledu inální ceny produkce, což zajisti-
lo vysokou rentabilitu cíleně vynaložených nákladů. 

Tab. 1: Vliv aplikace Quick Humin Forte 1 l/ha v BBCH 32 na hustotu porostu a výnos 
(Bojos, Ditana 2017 – 2021).

Rok

Vliv aplikace Quick HF 1 l/ha na hodnotu parametru

Zvýšení počtu 

klasů/ m2

Zvýšení výnosu 

ke kontrole v %

2017 +3 107,9

2018 +22 108,2

2019 +92 112,7

2020 +22 112,4

2021 +92 110,2

průměr +46,2 110,3

Obr. 1: Padlí travní Erysiphe graminis na jarním ječmeni 9.6.2021

Graf 1: Průběh teplot na lokalitě Velká Bystřice, leden – srpen 2021

Graf 2: Rozložení srážek na lokalitě Velká Bystřice, leden – srpen 2021

Graf 3: Hustota porostu – počet klasů/m2 po aplikaci Vitalroot 1 l/ha (Bojos, Ditana, 2016 - 2021)

Obr. 2: Ramuláriová skvrnitost Ramularioa collo-cygni, 8.7.2021

Obr. 3: Spála ječná Rhynchosporium secalis, 8.7.2021

Graf 4: Výskyt chorob v r.2021, ječmen jarní, odrůda Sebastian, Ditana Velká Bystřice

VŠE PRO SLADOVNICKÉ JEČMENY A SLAD
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a v případě počátečních výsky-
tů chorob nebo při signalizaci 
infekčních podmínek provést 
cílené fungicidní ošetření. 
Pozdní poměrně významné 
výskyty houbových chorob 
jsme zaznamenali i v r. 2021. 
Díky vlahému a chladnějšímu 
květnu byly často porosty jar-
ních ječmenů ještě počátkem 
června zdravé, téměř bez cho-
rob. Jejich vysoké výskyty jsme 
však zaznamenali koncem 
června a zejména v červenci, 
kdy začala v naší lokalitě do-
minovat ramuláriová skvrni-
tost (viz graf 4). 

Spektrum houbových cho-
rob v r. 2021 bylo poměrně 
pestré. V první polovině vege-
tace se vyskytovalo padlí trav-
ní Erysiphe graminis, ke konci 
vegetace hlavně skvrnitosti: 
hnědá skvrnitost ječmene Py-
renophora teres, spála ječná 
Rhynchosporium secalis a pře-
devším ramuláriová skvrnitost 
Ramularia collo-cygni, která se 
stala dominující listovou cho-
robou.

Vidíme, že padlí travní se 
do vyšších listových pater 
ke konci vegetace již nešířilo, 
stejně tak konec června nebyl 
příznivý pro spálu ječnou, na-
opak byl zaznamenán vysoký 
výskyt ramuláriové skvrni-
tosti na horních dvou listech 
ječmene. 

Výše uvedené hodnoty na-
padení ječmene se vztahují 
k odrůdě Sebastian, k uvede-
né lokalitě a neošetřené kon-
trole. Na jiných lokalitách sa-
mozřejmě může být zdravotní 
stav porostů odlišný.

Do zdravotního stavu po-
rostů výrazným způsobem 
pozitivně zasahují šlechtitelé, 
takže v Seznamu doporuče-
ných odrůd (SDO) jsou za-
řazeny odrůdy, které mohou 

být rezistentní vůči padlí 
travnímu (nesou gen ml0), 
případně se mohou vyznačo-
vat vyšší odolností i k dalším 
houbovým chorobám – viz 
tab. 2. Uvedená tabulka může 
být pro pěstitele užitečným 
zdrojem informací o odolnos-
ti pěstované odrůdy k jednot-
livým chorobám.

Regulace poléhání 
v intenzivních podmínkách 
je nezbytná

Průběh počasí v r. 2021, sráž-
kově bohatý květen, příznivý 
pro tvorbu hustých porostů, 
vytvořil ideální podmínky pro 
polehnutí. V intenzivně vede-
ných porostech sladovnických 
ječmenů bylo nutné promy-
šleně a důrazně regulovat, 
aby slibně vypadající porosty 
nepolehly. Práci každého ag-
ronoma dokonale prověřily 
prudké deště a bouřky, kte-
ré v našem regionu přišly 
hned několikrát. První prud-
ší deště jsme zaznamenali 
24.-25.6.2021 (cca 12 mm) 
a 29.-30.6.2021 (11 mm). Ty 
většina porostů přečkala bez 
úhony. Ve dnech 7.- 9.7.2021 
spadlo 40 mm, koncem čer-
vence pak 48 mm a 1.-5.srpna 
2021 kolem 52 mm v prud-
kých přeháňkách a lokálních 
bouřkách. Až do sklizně zů-
staly nepolehlé pouze 2x cíle-
ně regulované porosty. 

Nejefektivnější systém regu-
lace jarního ječmene je zalo-
žen na 2 vstupech, kdy v první 
polovině sloupkování kolem 
BBCH 31 – 32 zpevňujeme 
spodní části stébel aplikací 
trinexapacu (např. Moddus, 
Optimus, Paket…) nebo pro-
hexadion-kalcium v přípravku 
Fabulis OD, a regulaci dokon-
číme aplikací po objevení se 

praporcového listu (BBCH 39 
– 45) aplikací ethefonu.

V pokusech regulační sled 
Paket 0,2 l/ha, následně Ce-
rone 0,5 l/ha v r. 2021 zajistil 
vysoké omezení polehnutí 
porostu (obr. 4 a 5) a zvýšení 
výnosu na 118% k neošetřené 
kontrole.

Intenzivní technologie 
musí být komplexní

Intenzivní pěstitelská techno-
logie sladovnického ječmen 
musí být komplexní a zahr-
novat v sobě kromě vysoké 
úrovně základní agrotech-
niky i promyšlené aplikace 
přípravků na podporu koře-
nů, odnoží a vitality porostu, 
zajišťující dobrou ochranu 
porostu proti houbovým cho-
robám a samozřejmě vyso-
kou odolnost proti polehnutí. 
Pokud se uvedené aplikace 
provádějí promyšleně a cí-
leně, bývají vysoce efektivní 
a v současné době příznivých 
cen za komoditu také vysoce 
rentabilní.
Ing. Alena Bezdíčková, PhD.

Ditana spol. s r.o.

Tab. 2: Odolnost odrůd jarního ječmene k houbovým chorobám (Seznam doporučených odrůd, 2021, ÚKZÚZ)

Odrůda

Stupeň odolnosti proti chorobě

Padlí travní

Erysiphe graminis

Hnědá rzivost 

ječmene

Puccini hordei

Hnědá skvrnitost

Pyrenophora teres

Spála ječná

Rhynchopsporium 

secalis

Bojos 8,7 6,5 5,7 6,2

Francin 6,7 6,7 5,7 6,8

Laudis 550 8,9 5,9 5,2 7,0

Malz 5,6 5,8 6,7 7,0

Manta 8,8 6,2 6,1 6,8

KWS Amadora 8,8 4,1 6,5 6,6

KWS Irina 8,8 5,8 6,0 6,7

Overture 8,8 6,2 6,6 7,8

Spitfi re 5,2 5,9 6,6 6,0

Azit 4,9 6,7 6,8 7,3

Bente 7,2 5,9 5,5 5,6

Ovation 8,6 4,2 6,2 7,0

LG Ester 8,7 6,6 5,9 6,2

Cosmopolitan 8,9 5,0 5,9 7,9

LG Tosca 8,8 5,4 6,2 7,5

Adam 8,8 5,0 5,9 7,9

Fandaga 8,9 5,1 5,6 8,0

Pozn.: 9 = zcela odolná, 1= vysoce náchylná

INZERCE

Obr. 4: Polehnutí porostu bez aplikace regulátorů poléhání (foto 30.6.2021) Obr. 5: Promyšlená aplikace regulátorů poléhání (foto 30.6.2021)
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Génová banka Slovenskej 
republiky shromáždila přes 
dva tisíce odrůd ječmene. 
U většiny těchto odrůd ne-
jsou k dispozici informace 
o jejich fyziologických, ag-
ronomických a technolo-
gických vlastnostech. Neví-
me tedy, jak jsou schopny 
se vyrovnat s klimatickou 
změnou. Nevíme, jak jsou 
odolné vůči současným pa-
togenům apod. Nevíme ani, 
jak se chovají v průběhu sla-
dování a výroby piva. 

Výzkumná pracoviště 
z příhraniční oblasti Slo-
venské republiky a České 
republiky začala vybrané 
historické odrůdy ječmene 
společně zkoumat v rámci 
projektu „Výzkum a naleze-
ní vhodné odrůdové skladby 
jarního ječmene požadova-
né sladovnické kvality pro 
oblasti častěji postihované 
suchem pro výrobce sladu 
a piva“. K této aktivitě došlo 
díky programu Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká 

republika, který podporu-
je přeshraniční spolupráci 
v oblasti vědy a výzkumu. 
Na řešení projektu se podí-
lí brněnské pracoviště Vý-
zkumného ústavu pivovar-
ského a sladařského (VÚPS), 
NPPC - Výskumný ústav ras-
tlinnej výroby v Piešťanech 
(NPPC-VÚRV) a pracoviště 
Fakulty prírodných vied 
Univerzity sv. Cyrila a Meto-
da v Trnave (UCM).

Projekt je zaměřený 
na praktické využití his-
torických odrůd ječmene 
skupinou malých a střed-
ních podniků (MSP) z ob-
lasti pivovarství, sladař-
ství a šlechtění ječmene. 
Do projektu se zapojily ze 
slovenské strany minipivo-
vary z Piešťan (Prvý pieš-
ťanský pivovar), Podkylavy 
(Remeslný pivovar Eliáš) 
a Staré Turé (Pivovar Turák 

a vnuk) a z moravské strany 
minipivovary ze Slavičína 
(Pivovar Hrádek), Vsetí-
na (Rodinný minipivo-
var Valášek), Záhlinic 
(Raven Trading) a Slav-
kova (Slavkovský pivo-
var). Historické odrůdy 
mohou být nositeli zají-
mavých vlastností, využi-
telných při šlechtění nových 
odrůd sladovnického ječ-
mene. Z tohoto důvodu byla 
v rámci projektu navázána 
spolupráce také se šlechti-
telskou organizací (Istro-
pol Solary), která se zabývá 
šlechtěním nových odrůd 
sladovnického ječmene.

Na pozemcích NPPC – 
VÚRV bylo v letech 2018-
2021 vyseto více než 20 
historických a pro porovná-
ní dvě současné odrůdy ječ-
mene. U těchto odrůd jsou 
hodnoceny výnos, ranost, 
poléhavost, odolnost vůči 
chorobám a další znaky. Po-
mocí metabolomických me-
tod jsou, na pracovišti UCM, 
hodnoceny klíčové metabo-
lity u rostlin zkoumaných 
odrůd ječmene stresova-

VŠE PRO SLADOVNICKÉ JEČMENY A SLAD

Z čeho vařili pivo naši dědové a pradědové?
V genobankách jsou soustřeďovány plané formy kulturních 
rostlin, zdroje cenných genů, dále krajové, překonané 
i současné odrůdy. Cílem je zachovat mizející i ohrožený 
rostlinný genofond pro budoucí potřeby. Výše uvedené se týká 
samozřejmě i ječmene. 

any 
na 
-

-
ži-
ých
eč-

Etiketa Chlumecký 1902

Etiketa Stupický 
staročeský 1927

Polní pokus s historickými odrůdami jarního ječmene 
ve NPPC-VÚRV Piešťany.

ných a nestresovaných su-
chem.

V poloprovozních poku-
sech byly využity odrůdy 
Chlumecký z roku 1902 
a Stupický staročeský 
z roku 1927. Obě odrůdy 
byly vyšlechtěny výběrem, 
tedy pomocí základní šlech-
titelské metody. Omezené 
množství experimentální-
ho sladu vyrobila malá sla-
dovna v Záhlinicích (Raven 
Trading), která od svého 
vzniku v roce 1899 používá 
v podstatě stejnou techno-
logii výroby sladu. Z těchto 
sladů byly výše uvedenými 
minipivovary uvařeny expe-
rimentální várky piva. Ana-
lytická a senzorická kvalita 
těchto piv byla hodnocena 
na pracovišti VÚPS.

Dva minipivovary podíle-
jící se na projektu vytvoři-
ly pro tato piva i originální 
etikety. Jeden z výrobců do-
konce použil kód projektu 
304011P506 jako název piva. 
K názvu piva vložil i vysvět-
lující text. Zájem o slad z his-
torických odrůd ječmene 
projevily i jiné minipivovary, 
experimentální pivo z histo-
rických odrůd je tak v prodeji 
i v jiných podnicích. 

Slad z odrůd Chlumecký 
a Stupický staročeský nabí-
dl tedy minipivovarům pří-
ležitost prozkoumat velmi 
tradiční slad s výraznými 
historickými souvislostmi. 

Výsledky získané během 
řešení projektu byly od-
borné i laické veřejnosti 
postupně předávány pro-
střednictvím tří seminářů. 
Odborné prezentace jsou 
na webových stránkách 
projektu http://www.gere-
ba8.webnode.sk Na těchto 
stránkách najdete rovněž 
laické hodnocení tří vybra-
ných piv. 

Vratislav Psota
AZL - Sladařský ústav Brno

Výzkumný ústav pivovarský 
a sladařský

Mária Babulicová
Odbor pestovateľských 

systémov
NPPC - Výskumný ústav ras-

tlinnej výroby Piešťany
Miroslav Ondrejovič

Katedra biotechnológií FPV
Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave

Výsledek laické degustace piv vyrobených z historických odrůd ječmene.

   klíčivost osiva | kvalita půdy | kvalita zrna ječmene podle ČSN | mykotoxiny 

76701 Kroměříž, Havlíčkova 2787/121  | www.vukrom.cz | kvalita@vukrom.cz

Analýzy ječmene – od osiva po slad
 

Pohled do jedné z laboratoří brněnského pracoviště VÚPS.

INZERCE
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Záruka vysokých výnosů 
a kvality sklizně jarního 
ječmene

Na lokalitě Hněvčeves bylo 
vyseto 7 odrůd jarního ječ-
mene - LG Tosca, LG Ester, 
Overture, Bojos, Laudis, 
LG Stamgast a LG Belcanto. 
Porost byl ošetřován něko-

lika kombinacemi příprav-
ků od BASF, jejichž dopad 
byl sledován po výnosové 
a ekonomické stránce. Jako 
základní kontrolní varianta 
bylo použito pouze mořidla 
osiva Kinto® Duo. Zaměřil 
bych se zejména na dvě vy-
brané varianty v porovnání 
na kontrolní variantu. V pří-

padě varianty mořidel Kinto®

Duo + Systiva® došlo k prů-
měrnému navýšení výnosu 
o 5 % (+ 0,4 t/ha), což odpo-
vídalo přínosu 2 200 Kč/ha. 
V případě zvolené plné fun-
gicidní varianty, ve které 
bylo moření Kinto® Duo 
+ Systiva® v kombinaci se 
dvěma listovými fungicidy - 

Revycare® a Osiris® Pack, 
došlo k navýšení výnosu 
o 30 % (+ 2 t/ha). Zisk bez 
odečtení nákladů na ošetře-
ní činil 12 100 Kč/ha. V pří-
padě sledování vlivu na HTS 
(hmotnost tisíce zrn) došlo 
u varianty Kinto® Duo + Sys-
tiva® k navýšení HTS o 4 % 
(+1,4 g) oproti kontrolní va-
riantě (pouze Kinto® Duo), 
v případě plné fungicidní 
varianty Kinto® Duo + Sys-
tiva® v kombinaci se dvěma 
listovými fungicidy pak do-
šlo k navýšení HTS dokonce 
o 16 % (+ 6,5 g).

 Na lokalitě Krásné Údolí 
byl vyset stejný sortiment 
odrůd jarního ječmene 
a byly použity stejné systé-
my fungicidní ochrany jako 
na lokalitě Hněvčeves. Sledo-
ván byl vliv použitých fungi-
cidů na výnos a ekonomiku. 
Protože zde nebyla sledová-

na HTS, zaměřme se na re-
akce jednotlivých odrůd ječ-
mene jarního na extenzivní 
fungicidní ochranu (pouze 
namořeno Kinto® Duo + Sys-
tiva®) a intenzivní fungicidní 
ochranu (namořeno Kinto®

Duo + Systiva® // T2 aplika-
ce 1,2 l/ha Revycare). 

Všechny odrůdy reago-
valy pozitivně na obě sle-
dované varianty ochrany. 
Extenzivní varianta zvýšila 
v průměru výnos o 0,4 t/ha, 
což při kalkulované ceně 
jarního ječmene 5 500 kč/t 
znamená ekonomický pří-
nos 2 200 kč/ha. 

 V případě intenzivní va-
rianty reagovaly všechny 
odrůdy ještě lépe a došlo 
k navýšení výnosu jarní-
ho ječmene v průměru 
o 1,1 t/ha, což znamená zvý-
šení ekonomického přínosu 
o 6 500 kč/t. 

Ochrana proti fuzariozám

V případě pokusu založe-
ném na lokalitě Uherský Os-
troh s odrůdou jarního ječ-
mene Overture byl sledován 
vliv aplikace fungicidu Osi-
ris® Pack na výskyt fuzarióz 
a na obsah mykotoxinu DON. 

Fungicid Osiris® Pack byl 
porovnáván s dvěma tržními 
standardy a s neošetřenou 
kontrolní variantou. Aplika-
ce fungicidu Osiris® Pack se 
projevila nejnižším výskytem 
fuzarióz a stejně tak i nejniž-
ším obsahem mykotoxinu 
DON. Aplikace Osiris® Pack 
tedy významně ovlivňuje 
kvalitu zrna jarního ječmene.

Ošetření jarního ječme-
ne fungicidními přípravky 
od společnosti BASF zajistí 
vysoký výnos i vysokou kva-
litu sklizeného zrna.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

Fungicidní ochrana ječmene od BASF
V roce 2021 společnosti BASF a Limagrain založily společné poku-
sy s ochranou ječmene jarního, zaměřené na dosažení vysokého 
výnosu a vysoké kvality sklizené produkce. Pokusy byly založeny 
na lokalitách reprezentujících intenzivní rostlinnou produk-
ci - Hněvčeves a extenzivní rostlinnou produkci Krásné Údolí. 
Na obou lokalitách došlo k výraznému zvýšení výnosu i kvalitativ-
ních parametrů. Dále byl založen pokus v lokalitě Uherský Ost-
roh, kde se sledovalo napadení fuzariózami a obsah DON.

Společné pokusy BASF + Limagrain, jarní ječmen, Hněvčeves 2021

MKD-F-2021-CZ-805-A-01.0. Výskyt fuzarióz klasů v %, 24 dní po aplikaci

MKD-F-2021-CZ-805-A-01.0. Rozbory na obsah DON v μg/kg

Zkoušené odrůdy – LG Tosca, LG Ester, Overture, Bojos, Laudis, LG Stamgast, LG Belcanto
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KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

OSIVA A SADBA JARO 2021

Široký sortiment osiv a sadby

 jarní obiloviny kukuřice slunečnice

 jeteloviny trávy a travní směsi meziplodiny 
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Snadná, účinná a bezpečná regulace porostů
Nedílnou součástí agrotechniky obilovin by vždy měla být regulace 
porostu. Morforegulátory obecně mají mnohem menší intenzi ikač-
ní efekt na formování celkového výnosu zrna než například výživa 
nebo fungicidní ošetření porostu. Hlavním smyslem jejich použi-
tí je ochrana porostu před poléháním, které by mohlo způsobito 
významné škody jak na celkovém výnosu zrna, tak i na jeho kvalitě 
a zvyšuje náklady na sklizeň. Vzhledem k tomu, že na počátku vege-
tace nikdy nevíme, jak bude vegetační sezona probíhat a jak bude 
srážkově bohatá, je aplikace morforegulátoru v optimálním termínu 
ekonomicky vysoce efektivním opatřením. 

Důležité období sloupkování 

Pro ochranu porostů a zvýšení 
jejich odolnosti před poléhá-
ním je ideální aplikace regulá-
toru Moddus EC nebo Moddus 
Flexi v období sloupkování, 
případně následné doregulo-
vání porostu v období kolem 
BBCH 37-39. Regulace je vel-
mi vhodná u hustých porostů, 
při vysoké intenzitě pěstování 
a u odrůd s dlouhým stéblem 
a nízkou odolností k poléhá-
ní. Na počátku sloupkování je 
také možné použít kombinaci 
přípravku Moddus s produkty 
CCC, tato kombinace je vysoce 
efektivní a uplatní se přede-
vším v podmínkách vysokého 
rizika poléhání. 

Moddus EC a Moddus Flexi

Od roku 2020 máme na trhu 
už dva vysoce účinné a efek-
tivní regulátory růstu – Mod-
dus EC a Moddus Flexi.

Moddus EC je léty prověře-
ný produkt. Originální formu-
lace účinné látky trinexapac-
-ethyl přináší řadu již 20 let 
zákazníkům efektivní a sou-
časně pro rostliny velmi bez-
pečné řešení. 

V roce 2020 jsme uved-
li na trh Moddus v nové ME 
formulaci – Moddus Flexi. Jde 
o produkt, iobsahuje stejné 
účinné látky jako Moddusem 

EC (250 g účinné látky tri-
nexapac-ethyl na litr produk-
tu). Díky novější a jedinečné 
ME formulaci je Moddus Flexi 
ještě lépe mísitelný s celou řa-
dou pesticidů, navíc jeho po-
užití v tank mix kombinacích 
je pro rostliny mnohem bez-
pečnější a šetrnější. Kvalitní 
formulace dále zjednodušuje 
a urychluje přípravu aplikač-
ní kapaliny, nedochází k pro-
blémům s rozpustností ani 
při přípravě v chladnějších 
podmínkách. Moddus Flexi je 
vysoce rozpustný koncentrát 
s deklarovanou rozpustnos-
tí už při teplotách od 5 °C. 
Nízká rozpustnost, zejména 
generických výrobků (obr. 1), 
může způsobit ucpávání il-
trů, usazeniny v postřikovači, 
nerovnoměrné pokrytí nebo 
poškození rostlin při aplika-

ci, případně ztráty efektivi-
ty účinné látky. Moddus EC 
i Moddus Flexi jsou rychle při-
jímány do rostlinných pletiv 
i při nízkých teplotách. 

Neocenitelnou výhodou re-
gulátoru Moddus Flexi je také 
jeho širší aplikační okno, jež 
umožňuje rozložit si regulaci 
porostů na širší období a při-
způsobit ji podmínkám počasí 
aktuální vegetační sezony.

Jak oba regulátory 
aplikovat?

Při použití obou forem pří-
pravku Moddus v jedné vege-
tační sezoně doporučujeme 
aplikovat Moddus EC na po-
čátku sloupkování (ideálně 
v BBCH 31/32), Moddus Flexi 
se velmi dobře uplatní v poz-
dějších termínech (BBCH 

35/37). Nejen v sušších le-
tech můžeme také využít 
dělenou aplikaci regulátorů 
růstu – v časném jarním ob-
dobí (BBCH 31/32) apliku-
jeme Moddus EC a následně 
v období růstové fáze BBCH 
37/39 Moddus Flexi, oba pro-
dukty v dávkách 0,2–0,3 l/ha. 
Tato technologie je velmi šetr-
ná k ošetřované plodině, dá se 
použít jak v sezonách se sráž-
kovým de icitem, tak ve vlá-
hově bohatých letech, nutné 
je pouze přizpůsobit dávky 
aktuálnímu průběhu počasí 

a vláhovým podmínkám. 
V případě, že se rozhodnete 

použít pouze jeden z produk-
tů – Moddus EC nebo Moddus 
Flexi, lze oba aplikovat jak 
v období počátku sloupková-
ní, tak v pozdějších termínech 
v souladu s registrací jednotli-
vých produktů.

Benefi ty použití Moddusu 
a Moddusu Flexi

• Spolehlivé ochrany proti po-
léhání 

• Podpora rozvoje kořeno-
vého systému při aplikaci 
na počátku sloupkování

• Pozitivní působení na úpra-
vu struktury porostu, které 

má pozitivní vliv na počet 
klasů, HTZ, počet zrn v kla-
su. Efekt je výraznější v su-
chých letech. 

• Aplikace v nízkých dávkách. 

Inovativní High tech 
technologie v balíčku

Našim zákazníků nabízíme 
skutečně inovativní technolo-
gii – Moddus Flexi v balíčku se 
špičkovým fungicidem Elatus 
Era. Propojili jsme moderní 
formulace regulátoru růstu se 
špičkovou úrovní fungicidní 
ochrany. 

Ing. Václava Spáčilová
Syngenta CZ

Obr 2.: Doporučené aplikace – teploty a použití 

Obr. 1: Rozpustnost Moddusu Flexi a generických produktů (původní obrázek ze syninfo 1-3/2020)
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Sladovnický ječmen z pohledu 
LABORATOŘE POSTOLOPRTY

Výsledky rozborů 
minerálního dusíku 
v půdě

Výživa dusíkem je jedním 
z rozhodujících faktorů 
ovlivňujících výnos a kvali-
tu produkce sladovnického 
ječmene. Celkovou dávku 
dusíku je vhodné stanovit 
dle aktuálního stavu dusíku 
v půdě a rozdělit ji do dvou 
aplikací. Před setím je vhod-
né aplikovat 70–80 % celkové 

dávky a později ve fázi dvou 
listů až odnožování aplikovat 
zbylých 20–30 %. V případě 
špatného výživného stavu lze 
ječmen jarní přihnojit i kon-
cem odnožování až začátkem 
sloupkování. Toto přihnojení 
by mělo být aplikováno na zá-
kladě rozborů rostlin a N-min 
v půdě. Pro hnojení dusíkem 
lze využít aplikačních map 
pro variabilní hnojení vytvo-
řených na základě obsahu 
N-min v půdě i listech a ak-

tuálních nebo dlouhodobých 
satelitních snímků.

Na grafu lze pozorovat, že 
v loňském roce bylo před se-
tím potřeba aplikovat na vět-
šinu pozemků plnou předse-
ťovou dávku dusíku. Více jak 
polovina odebraných ploch 
měla během odnožování níz-
ký až velmi nízký obsah dusí-
ku a tyto porosty bylo potřeba 
dohnojit. Během sloupková-
ní zhruba polovina půdních 
vzorků měla obsah dusíku 
nízký až střední, což lze pova-
žovat v této fázi růstu za ide-
ální. Dobrá až velmi vysoká 
zásoba dusíku v půdě v poz-

dějších fázích je pro kvalita-
tivní parametry nežádoucí.

Využití precizního 
zemědělství pro pěstování 
sladovnického ječmene

Precizním zemědělstvím se 
zabýváme již řadu let a nabízí-
me komplexní nabídku služeb 
v rámci precizního zeměděl-
ství od naplánování a odběru 
vzorků, přes vytvoření map 
zásobenosti a variabilních 

aplikačních map, až po inál-
ní nahrání aplikačních map 
do zemědělské techniky. Kon-
cem loňského roku jsme před-
stavili naši vlastní webovou 
aplikaci SKYZOL, díky které 
můžeme našim zákazníkům 
veškeré služby kolem precizní-
ho zemědělství nabízet rychle-
ji a efektivněji. Naším cílem je 
poskytnout kompletní službu 
bez další zbytečné zátěže pro 
agronomy. Aplikované dávky 
navrhneme dle aktuální půdní 
zásoby s přihlédnutím k sate-
litním snímkům a individuál-
ním požadavkům. Zákazníci 
mají v naší aplikaci přístup 
k aktuálním i dlouhodobým 
satelitním datům, k výsled-
kům rozborů a mapovým pod-
kladům. Aplikační mapy lze 
vytvořit pro hnojení dusíkem 
a dalšími živinami, ale také pro 
aplikaci pesticidů, regulátorů 
růstu i variabilní setí.

Vyrovnaný a dostatečně 
zásobený pozemek živinami 
je základním předpokladem 
k vysokým výnosům a kva-
litní produkci. Odběr vzorků 
v rastru 2-3 ha a následným 
rozborem metodou Mehlich 
III získáme jedinečný přehled 
o zásobenosti živinami v ka-
ždé partii pozemku. Na zá-
kladě těchto dat lze vytvořit 
mapu zásobenosti a z té mapu 
pro variabilní aplikaci hnojiv, 
díky které se rozloží dávka 
na pozemku efektivněji a eko-
nomičtěji. Mapy zásobenosti 
navíc dokážeme unikátním 
způsobem zkombinovat s ma-
pou výnosového potenciálu 
a díky tomu jsou zemědělci 
schopni pozemek nejen vy-

rovnat z hlediska obsahu ži-
vin, ale navíc podpořit místa 
s vyšším potenciálem výnosu, 
kde lze počítat se zvýšeným 
odběrem živin. Na výživu 
dusíkem je stejně jako v kla-
sickém pojetí výživy rostlin 
nahlíženo jinak i v precizním 
zemědělství. Mapy pro varia-
bilní aplikaci dusíku vychází 
buď z aktuálního satelitního 
snímku porostu, nebo dlou-
hodobého výnosového po-
tenciálu, popřípadě z výnoso-
vých map ze sklízecí mlátičky. 

Vždy je vhodné před každou 
aplikací dusíku provést odběr 
na stanovení minerálního du-
síku v půdě, abychom určili 
dávky dusíku v jednotlivých 
produkčních zónách. Výživa 
sladovnického ječmene je spe-
ci ická právě pro precizní práci 
s dusíkatou výživou. Z jedné 
strany je potřeba dostatek du-
síku pro správný růst, ale pří-
liš vysoký obsah dusíku nám 
v pozdějších fázích může způ-
sobit znehodnocení produkce 
pro sladovnické účely. Z toho 
důvodu je vhodné využít vari-
abilní aplikaci dusíku na zákla-
dě výnosového potenciálu již 
před založením porostu, kdy 
podpoříte výnosnější části po-
zemku a zároveň nepřehnojíte 
méně výnosné plochy. Později 
v průběhu vegetace na základě 
satelitních snímků a obsahu 
dusíku v půdě i v listech lze po-
mocí variabilní aplikace hnojiv 
aplikovat přesnou dávku du-
síku, aby bylo dosaženo vyso-
kých výnosů a rovněž kvality 
pro sladovnické účely.

Ing. Jan Adamec

Vývoj počasí v loňském roce byl v mnoha 
ohledech speci ický a z počátku pro jarní 
plodiny nepříznivý, ale ve výsledku se jed-
nalo o rok výnosově průměrný s poměrně 
dobrou kvalitou produkce pro sladovnic-
ké účely. Chladnější průběh jara a počátek 
léta s sebou nesl velké riziko pozdější mi-
neralizace v době rozhodující pro obsah 
dusíku v zrnu, ale naštěstí ke zvýšenému 
ukládání dusíkatých látek nedocházelo 
a průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu 
byl v ČR 10,7 %. V letošním roce se před-
pokládá, že vzhledem k vývoji cen a do-
stupnosti dusíkatých hnojiv přibyde osev-
ních ploch sladovnického ječmene, který 
je jednoznačně množstvím dodaného 
dusíku na hektar tou nejméně náročnou 
tržní plodinu u nás. Na druhou stranu o to 
je práce s ním složitější a je proto vhodné 
vždy aplikovat dusík na základě půdních 
rozborů a listových analýz.

Graf : Obsah minerálního dusíku v půdě

Mapování poškození porostu dronem

VŠE PRO SLADOVNICKÉ JEČMENY A SLAD
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V roce 2021 SZIF realizoval 
opatření Zpracování a uvá-
dění na trh zemědělských 
produktů. „Alokovaná část-
ka činila 1,25 miliardy ko-
run a celkem bylo podáno 
více než 700 žádostí,“ uvedl 
Martin Šebestyán, generální 
ředitel SZIF. Drtivá většina 
podaných žádostí v souladu 
s podmínkami danými do-
tačním titulem byla podána 
malými a středními podniky, 
a to celkem více než 650 pod-
nikatelskými subjekty. 

Obnovení rovnováhy sil 
v potravinovém řetězci

V současné době je však pri-
márním tématem nová Společ-
ná zemědělská politika (SZP) 
pro období 2023 – 2027. Se 
zhruba třetinou rozpočtu je 
SZP nejvýznamnější politikou 
EU. Dlouhodobě se zaměřuje 
na podporu evropských země-
dělců a zajišťování potravino-
vé bezpečnosti při současné 
realizaci odolného, udržitel-
ného a konkurenceschopného 
zemědělství. Kromě toho chce 
být nová SZP spravedlivější, 
ekologičtější a více zaměřená 
na výkonnost. Klade si za cíl 
zajištění udržitelné budouc-

nosti pro evropské zemědělce, 
výraznější podporu menším 
zemědělským producentům 
a vytvoření prostoru pro větší 
lexibilitu jednotlivým člen-

ským státům s možností re-
spektovat místní zemědělské 
komunity. Základ plánu tvoří 
následující sociální, environ-
mentální a hospodářské cíle:
• zajištění ekonomicky udr-

žitelného příjmu zeměděl-
ců, odolnosti zemědělských 
producentů a tím zabezpe-
čení dodávek potravin

• z v ý š e n í  k o n k u r e n c e -
schopnosti a produktivity 
zemědělství udržitelným 
způsobem tak, abychom 
se vypořádali s vyšší po-
ptávkou ve světě, s ome-
zenými zdroji a změnami 
klimatu

• obnovení rovnováhy sil v po-
travinovém řetězci, např. in-
tenzivnější spoluprací mezi 
zemědělci, zvýšením trans-
parentnosti trhu a zajištění 
mechanismů proti nekalým 
obchodním praktikám

• oblast změny klimatu, kde 
je cílem adaptace na tuto 
změnu a udržitelné odvětví 
energetiky. Nové techniky 
v zemědělství a v hospoda-
ření s půdou mohou hrát 

úlohu při snižování emisí 
skleníkových plynů

• udržitelný rozvoj a efektivní 
hospodaření s přírodními 
zdroji a zejména s půdou, 
jako zásobárnou živin, vody 
a kyslíku pro rostliny

• ochrana hospodářské kraji-
ny, biologické rozmanitosti 
a jejich propojení při zacho-
vání přírodních stanovišť

• změna struktury, generač-
ní obměna a nabídka mož-

ností a úspěchu mladých 
zemědělců

• rozvoj venkovských oblastí, 
jejich růst, zaměstnanost 
a sociální začleňování při 
udržitelném lesním hospo-
dářství a biohospodářství

• kvalitní potraviny a ochrana 
zdraví jako reakce na po-
ptávku spotřebitelů včetně 
poptávky po bezpečných, 
výživných a udržitelných vý-
robcích, požadavků na sní-

žení potravinového odpadu 
a dobré životní podmínky 
zvířat

Kvalita potravin ovlivňuje 
výrazně nákupních 
chování spotřebitelů

Hlavní diskuze se vedou pře-
devším kolem zemědělské 
prvovýroby, avšak mezi klíčo-
vými prioritami jsou i otázky 
týkající se kvality potravin. 

Ukazuje se, že je to téma vý-
znamné pro spotřebitele. 
Kvalita potravin ovlivňuje vý-
razně jejich nákupních cho-
vání. SZIF realizoval v uply-
nulém roce ve spolupráci 
s agenturou STEM/MARK 
průzkum mezi 1200 respon-
denty. Průzkum se zaměřil 
na stávající značky kvality, 
které jsou dostupné na na-
šem trhu a jejich známost.

Jablíčko by nemělo u zdravé svačiny dětí chybět

Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF) je certifikovanou platební 
agenturou, která ročně administruje 
více než 200 podpor a dotačních titulů. 
Jednou z klíčových oblastí je samozřejmě 
i podpora potravinářského průmyslu 
a celkově oblasti zpracování zemědělské 
produkce.

INZERCE

pokračování na str. 2

S moukou to umíme
MLÝN HERBER spol. s r.o., Mlynářská 1/215, 747 73 Opava-Vávrovice, +420/553 780 509, herber@mlynherber.cz 

www.mlynherber.cz
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„Jsme rádi, že se mezi nejzná-
mějšími značkami objevily 
i ty, které jsou námi admi-
nistrované. Především jsou 
to značky Klasa, Regionální 
potravina, ale také další jako 
Česká potravina, Bio a České 
cechovní normy,“ řekl Mar-
tin Šebestyán. „V rámci prů-
zkumu se potvrdily i naše 
předpoklady, že zájem o kva-
litu potravin je vyšší u žen 
a vysokoškolsky vzdělaných 
spotřebitelů. Značka Klasa 
je na trhu již 19 let a její zná-
most dosáhla téměř 50 % 
u všech respondentů,“ do-
dal Šebestyán. Data získaná 
z průzkumu dále ukázala, že 
trend zájmu o české potravi-
ny za poslední tři roky setr-
vale roste. 

Ovoce, zelenina a mléko 
do škol

SZIF podporuje spotřebu 
zdravých potravin i mezi 
žáky základních škol, kdy 
administruje program Ovo-
ce, zelenina a mléko do škol. 
Ve stávající podobě funguje 
projekt od roku 2017. Aktu-
álně SZIF vyhodnotil projekt 
za školní rok 2020/2021, 
kdy celkový objem inanč-
ních prostředků činil více než 
500 miliónů korun a zpro-
středkoval dětem produkty 
od více než 30 dodavatelů. 
Ve školním roce 2020/2021 
využilo nabídku mléčných 
výrobků kolem 845 tisíc 
žáků, u ovoce a zeleniny to 
bylo 930 tisíc žáků.

Monitoring zemědělských 
ploch za pomoci 
drůžicového systému

Zemědělská prvovýroba a po-
travinářský průmysl jsou 
spojené nádoby. Bez kvalitní 
zemědělské produkce nejsou 
kvalitní výrobky. Jedním ze 
speci ických cílů nové Spo-
lečné zemědělské politiky je 
i precizní zemědělství. Tyto 
nové přístupy k hospodaře-
ní s půdou vyžadují využití 
moderních technických pro-
středků, jako jsou robotiza-
ce a digitalizace. V souladu 
s evropskou legislativou 
bude i pro Českou republiku, 
ale také pro všechny členské 
státy nová povinnost moni-
torovat využívání zemědělské 
půdy pomocí družic Sentinel. 
SZIF bude tedy od roku 2023 
průběžně monitorovat pro-
bíhající aktivity 

na daném pozemku a umožní 
ověřit informace, které žada-
tel uvede v jednotné žádosti 
o dotace. MACH (monitoring 
zemědělských ploch za po-
moci družicového systému. 
Převzato z anglického moni-
toring approach - zkráceně 
MACH) přinese zemědělcům 
mimo jiné i možnost nové 
kvalitativní péče o zeměděl-
ské plodiny, a to bude mít 
právě pozitivní dopad na su-
roviny, které bude dále potra-
vinářský průmysl zpracová-
vat a nabízet spotřebitelům. 

Programy národních 
dotací

V letošním roce a letech ná-
sledujících (2023 – 2024) 
bude i nadále probíhat ad-
ministrace a proplácení 
dotačního programu Zpra-
cování a uvádění na trh země-
dělských produktů. Letos bu-
dou administrovány rovněž 
žádosti v rámci následujících 
programů Národních dotací: 
Podpora zpracování země-
dělských produktů a zvyšo-
vání konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu 
(63 přijatých žádostí), Pod-
pora činnosti potravinových 
bank a dalších subjektů s hu-
manitárním zaměřením 
(47 přijatých žádostí) a Pod-
pora na účast producentů 
a zpracovatelů zemědělských 
produktů v režimech jakosti 
Q CZ, kde jsme v opatření A - 
Podpora na účast producentů 
a zpracovatelů mléka v reži-
mu jakosti Q CZ přijali 953 žá-
dostí a v opatření B Podpora 
činností spojených s režimem 
jakosti Q CZ 63 žádostí. 

Eugenie Línková

ZPRAVODAJSTVÍ

Zájem o kvalitní 
potraviny setrvale roste
pokračování ze str. 1

Situace s dodávkou některých surovin 
začíná být vážná

Všechny výše avizované okol-
nosti se negativně promítly 
i v dodávkách šesti hlavních 
surovin pro potravinářství, 
kterými jsou louh sodný 
(NaOH), chlor (chlornan, Na-
OCL), peroxid vodíku (H2O2), 
kyselina octová (CH3–COOH), 
kyselina fosforečná (H3PO4) 
a kyselina dusičná (HNO3). 
Louh sodný i plynný chlor se 
vyrábí elektrolýzou kuchyň-
ské soli a platí pro ně tedy 
podobné cenové indexy. Cena 
těchto komodit v lednu loň-
ského roku činila 525 Euro 
za suchou tunu, zatímco v lis-
topadu 2021 už se vyšplhala 
na 736 Euro za suchou tunu. 
Od loňského ledna se tak 
cena louhu sodného zvýšila 
o 39 %. Někteří dodavatelé 
neváhají uplatňovat přiráž-
ky až 200 Euro za tunu, aby 
kompenzovali růst nákladů. 
Cena tak nyní dosahuje stej-
né historické rekordní úrov-
ně jako v 1. čtvrtletí 2018 
(745 Euro za tunu). Hlavními 
tahouny nákladů jsou přitom 
energie (elektřina a zemní 
plyn jsou v procesu elek-
trolýzy nezbytné) u nichž 
nastal meziroční nárůst 
o 360 %. Nastolený trend, 
bohužel, pokračuje - počát-
kem letošního roku tak lze 
očekávat další zvýšení o 100 
až 130 Euro za tunu a vznik 
nového rekordu! Producenti 
chemických surovin vyhlásili 
tíživou situaci a od loňské-
ho listopadu aplikují přiráž-
ky. Sledují trhy s elektřinou 
a zemním plynem každý tý-
den a je nutné počítat s tím, 
že v následujících třech až 
šesti měsících budou účtovat 
přirážky, jelikož od loňského 
ledna se ceny energií zvýšily 
o 40 – 50 %.

 Díky znovuotevření podni-
ků a hospodářskému oživení 
je poptávka po louhu sodném 
i po chloru vysoká. Nabíd-
ka je však omezená, jelikož 
mnozí klíčoví výrobci stěží 
uspokojují poptávku. Někteří 
dodavatelé vydali formální 
varování před potenciálním 
nedostatkem a snižili výrob-
ní kapacitu, aby kompenzo-
vali růst nákladů. 

Vysoké ceny dále porostou

Podobně neblahá situace pa-
nuje i s peroxidem vodíku. 
Aktuální ceny se pohybují 
od 300 do 340 Euro za tunu 

této suroviny ve standardní 
50 %-ní jakosti. V případě 
aseptické kvality pak cena 
šplhá až na 600 Euro/tunu. 
Vysoká úroveň nákladů byla 
překonána již v roce 2020. 
Největší podíl na tom měly 
výdaje za zemní plyn, vodík 
a kyslík. V první polovině le-
tošního roku se pak očekává 
další výrazný nárůst cen pe-
roxidu vodíku, zejména z dů-
vodu nedostatku výrobní ka-
pacity. Jak již bylo zmíněno, 
všichni dodavatelé účtují při-
rážky na základě zvýšených 
cen plynu a elektřiny. Mnoho 
producentů vyhlásilo tíživou 
situaci, jelikož jejich výrobní 
náklady nejsou udržitelné. 
Jediným řešením je snížení 
výrobní kapacity nebo zvý-
šení cen. Ke snižování výrob-
ních kapacit se uchylují ze-
jména menší dodavatelé. 

Poptávka po peroxidu vo-
díku je zásluhou celkového 
ekonomického oživení ros-
toucí. Tento produkt je široce 
používaný jako bělicí činidlo 
v papírenském a textilním 
průmyslu a rovněž je také 
hojně využívaný jako prů-
myslový i zdravotnický dez-
infekční prostředek. Mnoho 
spotřebitelů má obavy z po-
tencinálního nedostatku, 
protože nabídka začína být 
omezená. Situaci nenahrává 
také skutečnost, že v rámci 
EU není očekáváno žádné 
zvýšení výrobní kapacity.

O mnoho lepší situace není 
ani s kyselinou octovou. Cena 
této komodity se za posled-
ních 12 měsíců zvýšila z pů-
vodních 600 Euro za tunu 
o zhruba 150 %, tedy na sou-
časných až 1500 Euro/tuna. 
Lze předpokládat, že kvůli 
poměru nabídky a poptávky 
se vysoké ceny udrží i v letoš-
ním roce. Náklady na výrobu 
kyseliny octové závisí hlavně 
na ceně metanolu (průměr-
ný nárůst v roce 2021 opro-
ti 2020 byl 77 %) a energií 
(meziroční nárůst zemního 
plynu činí 480 %). Rovněž 
v případě kyseliny octové 
byly ceny hnány poměrem 
nabídky a poptávky (nízká 
nabídka kvůli zásahům vyšší 
moci). Aktuálně je nabídka 
na trhu stále nejistá a úroveň 
zásob extrémně nízká. Hlavní 
světoví dodavatelé oznámili 
začátkem roku 2021 zásah 

vyšší moci kvůli velkým mra-
zům v Texasu. Na konci loň-
ského roku se navíc poptávka 
notně zvýšila, jelikož zpraco-
vatelé si chtěli zajistit zásoby 
na první čtvrtletí letošního 
roku. Podobně jako u jiných 
surovin, i v tomto případě 
ke zvýšení poptávky „nahrá-
vá“ zotavení trhu po covidové 
pandemii. Kyselina octová je 
surovinou pro výrobu vinyla-
cetátu (VAM), po němž v roce 
2021 dramaticky vzrostla 
poptávka (lepidla, nátěry, 
barvy, ilmy, textilie). 

Rapidní pokles čínské 
produkce

Poměrně dramatická situace 
je i u kyseliny fosforečné, kde 
jsou ceny nejvyšší za posled-
ních deset let. Aktuálně se 
pohybují v rozmezí cca 1200 
– 1300 Euro/tunu. Hlavním 
nákladovým faktorem je 
přitom cena fosfátu (nárůst 
o více jak 100 %) a zvýšení 
nákladů na energie (o 360 
%). Další významný nárůst se 
očekává i v 1. pololetí letošní-
ho roku. Náklady závisí hlav-
ně na ceně kyseliny obchod-
ní jakosti (MGA = merchant 
grade acid) používané pro 
hnojiva. Vliv má i cena kyse-
liny sírové a elektřiny, které 
jsou k výrobě kyseliny fosfo-
rečné potřebné. Významnou 
roli hraje také skutečnost, že 
hlavní producent žluté fos-
fátové horniny v čínské pro-
vincii Junan, snížil produkci 
o 90 %. Důvodem je nová 
regulace spotřeby energie 
a emisí CO2 a dosažení tzv. 
„modré oblohy“ (Blue Sky), 
jež je čínským cílem pro zim-
ní olympijské hry v Pekingu. 
V této zemi došlo k celkové-
mu omezení dodávek i kvůli 
počasí. Asijská poptávka je 
tak přenesena do Evropy, což 
vyvolalo na trhu kritický ne-
dostatek suroviny. Ceny pro 
spotové zákazníky se zvýšily 
o více než 100 %. Složitost 
celé situace dále umocňují 
také současné výpadky v glo-
bální přepravě a nedostateč-
né kapacity vnitrozemské 
přepravy.

Aktuální enormní evrop-
skou poptávku po kyselině 
fosforečné ještě více navyšu-
je nedostatek jiných kyselin. 
Velmi vysoká je také spotová 

poptávka z Asie a Blízkého 
východu kvůli krizi v Číně. 
Nabídka je přitom kriticky 
nízká, jelikož všichni výrobci 
snižují příděly kyseliny fos-
forečné pro Evropu a maxi-
malizují její využití pro jiné 
produkty s obsahem fosforu 
(tam je vyšší ziskovost a je 
po nich poptávka). Evropští 
výrobci prodávají hodně, vy-
užívají situaci v Číně, ale už 
nestíhají. Dovoz z Asie je kvů-
li extrémním cenovým hla-
dinám (~ 2000-2200 Euro/
tunu) omezen.

Ceny zemního plynu vedou 
ke snižování výrobních 
kapacit

Aktuální ceny kyseliny du-
sičné jsou velmi nestálé 
a mění se po týdnech. Pohy-
bují se od 200 do 550 Euro 
za tunu. Hlavním nákladem 
je čpavek (který se vyrábí ze 
zemního plynu). Očekává se, 
že kvůli zemnímu plynu zů-
stanou ceny nestálé i v prv-
ním pololetí letošního roku. 
Náklady závisí nejen na ceně 
čpavku (průměrný nárůst 
v roce 2021 oproti 2020 byl 
142 %), ale také energií (me-
ziroční nárůst zemního plynu 
480 %). Dodavatelé vyhlásili 
tíživou situaci a během loň-
ského října začali uplatňo-
vat přirážky v rozmezí 50 až 
250 Euro za tunu. Lze před-
pokládat, že se přirážky udrží 
další 3 až 6 měsíců. Podobně 
jako u předchozích komodit, 
i v tomto případě je poptávka 
zvýšená díky zotavení trhu 
po covidu. Kupující si vytvá-
řejí zásoby, aby „nezůstali 
na suchu“. Nabídka je však 
omezená a to zejména kvů-
li vysokým cenám zemního 
plynu, které moho dodavate-
lů vede ke snižování výrobní 
kapacity (až o 40 %).

Chemická asociace v Ně-
mecku (IHO) zveřejnila prud-
ký vzestup nákladů za po-
slední čtvrtletí loňského 
roku, který se týká všech běž-
ných průmyslových kyselin. 
Obdobně alarmující situace 
je také s fosfonáty, mezi něž 
patří mnoho významných lá-
tek, včetně herbicidu glyfosá-
tu. Ani výhled do budoucna 
se nezdá být příliš „růžový“. 
Potvrzují to i slova preziden-
ta německého svazu chemic-
kého průmyslu Verband der 
Chemischen Industrie e. V. 
(VCI) Christiana Kullmana, 
který celou situaci okomen-
toval: „Z důvodu nedostatku 
materiálu i kvůli vysokým 
nákladům na energii není 
žádné brzké zlepšení v do-
hledu. Tyto faktory zatěžují 
ekonomiku a negaitvně ovliv-
ňují chemický byznys. Co se 
týká cen plynu a elektřiny, 
jde o výzvu pro nadcházející 
federální vládu. Je nezbytné 
rychle přijmout vhodná opat-
ření ke kompenzaci cenových 
skoků.“ 

PEZ

Mezi fosfonáty patří i řada látek využívaných v zemědělství. 

Nejen v Evropě, ale i na světovém 
trhu se začíná neblaze projevovat 
nedostatek některých surovin. Ten-
to fenomén se týká prakticky všech 
odvětví – včetně zemědělství a potra-
vinářství. Na vině je několik faktorů, 
které se poněkud nešťastně sešly 
v jeden čas. Jde zejména o dosud 
nevídanou in laci chemických 
surovin, rekordně vysoké 
ceny mnoha komodit, výrobní 
index Eurostatu +19 %, mi-
mořádně hojný výskyt zásahů 
vyšší moci a s tím související 
nedostatek materiálů, čínské 
ekologické aktivity (Blue Sky 
apod.), globální a evropská 
energetická krize a v ne-
poslední řadě také zásadní 
narušení námořní, pozemní 
i letecké dopravy. 

Šest surovin pro potravinářství a zemědělství.

A takové jsou potraviny s označením 
Klasa,zdravé a vysoce kvalitní

Mléko jako nejzdravější nápoj

Monitoring z nebe
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Editorial

Zdravé potraviny z darů 
naší přírody

Blýská se na lepší časy? 
Těžko říci, ale nemocných 
koronavirem a omikro-
nem ubývá a to je ta nej-
lepší zpráva. Potraviny 
zdražují a v magazínu, co 
se především specializuje 
na zemědělství a potravi-
nářství jsme to předpoví-
dali z jasných dřívějších zpráv a opatření. Sice se to svádě-
lo na růst mezd pracovníků v obchodní sféře, ale to není 
rozhodně ten hlavní důvod. Tím byly jednak přehnané 
vývozy obilí v době, kdy někteří chytří představitelé vel-
kých států si zejména této komodity ještě víc vážili a brz-
dili tuto snahu v zájmu, aby doma zůstalo co nejvíc zrnin 
určených jak pro krmiva, tak pekárenské účely. To se u nás 
včas nepodchytilo. Navíc je tu třetí důvod a ten je velmi 
vážný, jsou to tuzemské dotace z národních kas jednotli-
vých zemí a to se v České republice dlouhodobě v případě 
agrárního sektoru podceňuje.
Jak jsme již dříve informovali, každý stát, natož světadíl 
si tuto potravinovou politiku řeší po svém a u protinožců 
se dotují farmáři sice skrytě, ale o to víc než v celé Evrop-
ské unii. To si před časem vyzkoušela skupina českých 
zemědělských ekonomů a doma u nás na to upozornila, 
že to co se tradovalo, a sice že se v Austrálii tento sektor 
nepodporuje z tuzemské kasy je velký omyl. Ve Švýcarsku 
platí totéž a tam se dokonce říká, že se tuzemská výroba 
potravin vysoce podporuje, ale co se doma vyprodukuje, 
to se i doma sní. Ti co nám toto prozradili k tomu dodávají, 
že si ve Švýcarsku velmi zakládají na zdraví ze zdravých 
potravin a tak různé civilizační choroby jsou tam v mnohé 
menší míře než jinde. Nakonec to různé průzkumy zdraví 
potvrzují a jistě na tom něco pravdy je.
Za čtvrté je tu ale ten nejvážnější důvod, růst cen energií, 
který se promítá nejen do domácích rozpočtů, ale do růstu 
cen a potraviny, které se bez energie ve výrobním procesu 
neobejdou to odskákaly vrchovatě. Roste in lace a denní 
strašák, co se vše zdraží, na nás doslova čouhá z každého 
televizního zpravodajství. O to víc jsou pak jakýmsi pohla-
zením duše zjištění, čím vším nás příroda obdarovává, jak 
se už k životu doslova derou bílé květy sněženek a bledu-
lí, ze země vyrážejí i další jarní kytičky a co víc, kopřivy 
jako úžasná potravina do salátů v podobě špenátů, bylin-
ky a vše co se dá jako předaná zkušenost našich babiček 
využít v domácí kuchyni. Tomu se cíleně proto věnujeme 
ve velikonoční příloze,abychom dopředu upozornili, že 
zdaleka není tak zle a když se zaměříme i tímto způsobem 
na naše zdraví, nejen že jej podpoříme,ale ušetříme za ku-
pované dobroty. Uděláme si je totiž doma z darů přírody, 
náruč zdravých pokrmů. Víc neprozradíme, ale na recep-
ty dáme doporučení, jsou v části magazínu s označením 
Potravinářský obzor a právě v něm je i řada dobrých rad.
Věnujeme se totiž tentokrát i novinkám ve značení potra-
vin s doporučením, za kým jít a kde si požádat o případné 
testy. I to je nutné pro hladký průběh nabídky, jak malých 
tak velkých irem s potravinami. Dáváme i příklady zdra-
vých českých potravin z dobře živených jatečných zvířat 
bez přísad antibiotik, anabolik, a hormonů, co zejména 
v Americe slouží k vyšším přírůstkům jak skotu,tak vepřů. 
Není proto výjimkou, že některé obchodní řetězce jako je 
příkladně Globus trvají v nabídce k zpracování ve vlast-
ních potravinářských provozech pouze na mase z českých 
vepřů a totéž je v případě i mléčných produktů z různých, 
nejen velkých mlékáren, ale i rodinných provozoven, co 
zpracovávají to nejlepší z našich luk a stájí v případě kva-
litního mléka. Máme skutečně i my, nejen Švýcaři, jak bylo 
řečeno úvodem, zdravé potraviny a je to v našem případě 
dáno tradičně přísnou inspekcí ze SZPI a díky veteriná-
řům jak terénním,tak z kontrolních útvarů SVS..Těm se 
daří snižovat k nám zavlečené nákazy zvířat ale i drůbeže 
a zejména přenosu těchto nemocí na lidi. I o tom máme 
v čísle zajímavý výstup.
Na závěr stojí za zmínku i reportáž ze světového dění 
World Food Prize, z udílení cen za potravinovou pomoc 
zejména zemím, kde by mohlo docházet až k hladomo-
rům. Jsme jediným periodikem, kdo tuto ve světě uzná-
vanou cenu, přezdívanou právem jako potravinářská 
Nobelovka přinášíme. Je to obrovské pozitivum ze světa 
potravin a tomu bychom se rozhodně neměli vyhýbat. 
Udílí se vždy na závěr roku v americkém státě Iowa v Des 
Moines. Ï v době pandemie,jak vidno, se svět nezastavil. 
Konají se dobré skutky, objevují se nové možnosti výroby 
kvalitních potravin,ale i nápojů a to opakovaně přinášíme 
na podporu dobré nálady, co ve svém důsledku posiluje 
i naši imunitu. 

Eugenie Línková
šéfredaktorka 
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Globus potvrdil svou vedoucí pozici 
v nabídce rostlinných produktů

Průzkum obchodních řetěz-
ců provedl projekt Rostlin-
ně poprvé před dvěma lety 
a od té doby v Česku podle 
dat výzkumných agentur 
Ipsos a InsightLab vzrostl 
počet flexitariánů, neboli 
lidí, kteří vědomě omezu-
jí konzumaci živočišných 
produktů, ze čtyř na třináct 
procent. Zároveň je v české 
populaci až 45 procent lidí, 
kteří si o rostlinné alterna-
tivy živočišných produktů 
obohacují jídelníček.

„Z výsledků letošního 
hodnocení je zjevné, že 
řetězce nejen následu-
jí rostoucí trend rostlin-
ných alternativ, ale taky jej 
sami tlačí kupředu. Jejich 
nabídka se za poslední dva 
roky nejvýrazněji rozšíři-
la u alternativ mléka, masa 
a jogurtů, což není žádným 
překvapením vzhledem 
k výsledku panelu společ-
nosti InsightLab z roku 
2021. Zástupci obchodních 
řetězců se v něm shodli, že 
u nich meziročně nejvíce 
vzrostl právě prodej alter-
nativ mléka a masa,“ ko-
mentuje výsledky průzku-
mu projektová manažerka 
Rostlinně Lujza Demuthová.

Globus podruhé 
na vrcholu

Podobně jako před dvěma 
lety obsadil první místo 
v průzkumu Globus, kte-

rý předčil své konkurenty 
hned ve čtyřech z pěti zkou-
maných kategorií. Společně 
s Tescem je jediným řetěz-
cem, kde mohou zákazníci 
najít rostlinnou alterna-
tivu ryb. Jasnou převahu 
nad konkurencí má Globus 
i ve velikosti nabídky tofu, 
tempehu a drobného rost-
linného občerstvení. Vítěz 
zaostává za konkurencí v je-
diné kategorii, a to v rost-
linných hotovkách, kde ho 
předčil Albert.

„Ocenění 1. místo Rostlin-
ný řetězec roku je Globusem 
vnímáno jako prestiž a dů-
kaz kompetentní nabídky 
rostlinných alternativ pro 
zákazníky. Osobně největší 
posun vnímám v pochope-
ní zákaznických preferencí 
a zrychlení uvádění sorti-
mentních novinek k zákaz-
níkům. Zároveň se nám daří 
rozvíjet vztahy s výrobci 
a podílet se na vývoji nových 
produktů dle aktuálních zá-
kaznických trendů. Dále se 
nám podařilo pro zákazní-
ky zajistit rostlinné pokrmy 
v každodenní nabídce re-
staurací a kaváren Globus, 
takto jsme se zapojili do sítě 
restaurací s označením Tady 
se najím rostlinně,” komen-
tuje vítězství v anketě mana-
žer sekce Zdravý svět Globu-
su Michal Skala.

Albert druhý, Penny 
na konci, Billa nedodala 
data

Druhé místo v průzkumu 
obsadil již zmíněný Albert. 

Kromě kategorie rostlin-
ných hotových jídel si za-
slouží uznání i za sekci 
rostlinných mlék a jogurtů, 
kterou v průběhu dvou let 
až ztrojnásobil. Třetí místo 
v průzkumu obsadilo Tesco, 
které se může pochlubit bo-
hatou nabídkou na rostlinné 
grilování a vede také v kate-
gorii rostlinných zmrzlin.

Na další příčce se umístil 
Kaufland, u nějž lze ocenit 
nabídku rostlinných krémů 
na vaření a pečení a slad-
kého pečiva. Následuje Lidl 
se svou značkou Vemondo. 
Na chvostu žebříčku se na-
chází Penny, které je posled-
ní téměř ve všech sekcích. 
Řetězec Billa organizátoři 
průzkumu zařadili na po-
slední místo, i když podle 
nich šíře nabídky poslední-
mu místu neodpovídá.

„Billu jsme nemohli 
do hodnocení zařadit, pro-
tože zástupci řetězce nám 
jako jediní nedodali data 
k velikosti potravinového 
sortimentu. Tím pádem 
jsme neměli podklady pro 
kvantitativní analýzu a Billa 
je v našem žebříčku pod 
čarou,“ uvádí k výsledkům 
průzkumu Demuthová. 

(egi)

Zákazníci, kteří 
dávají přednost 
rostlinným 
produktům 
a alternativám masa 
či mléčných výrobků, 
by měli na nákup 
zamířit nejlépe 
do Globusu nebo 
Albertu. V Penny 
toho naopak 
moc neseženou. 
Takovou informaci 
přineslo historicky 
druhé opakování 
průzkumu 
projektu Rostlinně 
srovnávající 
sedm největších 
obchodních řetězců 
v Česku z hlediska 
šíře rostlinného 
sortimentu.

O Rostlinně
Projekt Rostlinně sledu-

je vývoj v  oblasti nabíd-

ky rostlinných pokrmů, 

pomáhá obchodníkům 

i  majitelům restaurací se 

v oblasti zorientovat, a tak 

lépe naplnit měnící se po-

žadavky zákazníků. Záro-

veň slouží jako pomocník 

pro zájemce o  rostlinné 

stravování, ti mohou na-

čerpat inspiraci na  sociál-

ních sítích projektu. Rost-

linně opakovaně pořádá 

spotřebitelskou anketu 

o  Rostlinný produkt roku, 

hodnocení obchodních 

a  kavárenských řetězců 

z  hlediska jejich rostlinné 

nabídky a organizuje busi-

ness konferenci Plant-Po-

wered Perspectives zamě-

řené na  rostlinné trendy 

v ČR.

O průzkumu
Sběr dat proběhl v  listopa-

du 2021 v pěti českých měs-

tech – Praze, Brně, Ostravě, 

Plzni a  Liberci. Sbírání dat 

probíhalo vždy v  největší 

pobočce každého řetězce 

v  daném městě. Do  prů-

zkumu nebyl zahrnut celý 

sortiment příslušných ře-

tězců, ale jen tyto skupiny 

potravin: rostlinné alterna-

tivy masa; rostlinné alter-

nativy mléčných výrobků; 

rostlinné sladkosti, pečivo 

a drobné občerstvení; rost-

linná hotová jídla; rostlinné 

omáčky, dipy a pomazánky. 

Skupiny byly dále rozděle-

ny do podkategorií, kterým 

byl přiřazen index důle-

žitosti - např. alternativy 

masa měly větší váhu než 

rostlinné sladkosti. Do  to-

hoto skóre jsme následně 

započítali jako jeden z  fak-

torů i  celkový počet potra-

vinových položek zalisto-

vaných v  daném řetězci, 

abychom zohlednili poměr 

rostlinných produktů vůči 

celkové nabídce potravin. 

Výjimkou byl pouze řetězce 

BILLA, který nám data k ve-

likosti potravinového sorti-

mentu nedodal.

Ženy mají v košíku především cenné vitamíny, zelniny a ovoce

U pokladny
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Nejednejte o nás bez nás
Nastupující vláda mění pravidla pro zemědělské hospodaření 
a mimo hru postavila zemědělskou veřejnost. To může ohrozit 
budoucí vývoj českého zemědělství a dodávky českých kvalit-
ních potravin pro obyvatele za dostupné ceny. Agrární komora 
ČR a Zemědělský svaz ČR, které zastupují podniky všech veli-
kostí a různého výrobního zaměření, od malých sedláků po vel-
ké zemědělské irmy a holdingové agrární společnosti proto 
po společném mimořádném jednání představenstev obou orga-
nizací vyzvaly vládu, aby je přizvala k jednáním o plánovaných 
změnách. To se nestalo a jak se ukázalo, vláda u změn naslou-
chala jen zástupcům Asociace soukromého zemědělství, která 
zastupuje zemědělce vyrábějící zhruba jen 2 % produkce, zatím-
co AKČR a ZSČR více než 80% .Navíc jen Agrární komora,stejně 
jako Hospodářská komora jsou v naší republice ustavené ze 
zákona, ani to však pro tuto vládu nebylo pobídkou vyslechnout 
právě zástupce většiny našich zemědělců.

Strategický plán Společné 
zemědělské politiky na ob-
dobí let 2023 až 2027, který 
určuje pravidla zeměděl-
ského hospodaření a jejich 
dodržování podmiňuje pe-
něžními kompenzacemi pro 
zemědělce, byl projednáván 
více než rok se zástupci od-
borné i neodborné země-
dělské veřejnosti a následně 
jej schválila předešlá vláda. 
Nová vládní koalice mlu-
vila o zásadních změnách 
ve Strategickém plánu SZP, 
na něž měla čas pouhých ně-
kolik dní do poloviny ledna, 
aby dokument stihla poslat 
ke schválení Evropské komi-
si. Nejzazší termín byl podle 
ní do konce měsíce. 

 Změny Strategického 
plánu SZP povedou 
k vychýlení rovnováhy 
v produkci potravin
„Strategický plán SZP, kte-
rý schválila předešlá vláda, 
vnímáme jako kompro-
mis mezi požadavky všech 
oprávněných stran. Ze svých 
požadavků musel slevit kaž-
dý včetně Agrární komory 
ČR, jež zastupuje většinu 
českých pěstitelů a chova-
telů. Jakékoliv nové a další 
změny Strategického plánu 
SZP povedou k vychýlení 
zmíněné rovnováhy. Poža-
davky na zemědělskou praxi 
se neustále zvyšují a příští 
Společná zemědělská politi-
ka a cíle Zelené dohody pro 
Evropu toho po zeměděl-
cích budou chtít do budouc-
na více za méně peněz,” říká 
prezident Agrární komory 
ČR Jan Doležal. 

„Už podle dosud platných 
pravidel jsou drobní země-
dělci ve srovnání se střed-
ními a velkými zvýhodněni, 
o čemž svědčí narůstání vý-
měra podniků do 500 hekta-
rů a zvyšující se počet pře-
devším nejmenších žadatelů 
o dotace. A to na úkor hlav-
ně středních a větších země-
dělských podniků. Při dese-
tiprocentním podílu platby 
na první hektary získají nej-
menší zemědělci dvojná-
sobnou sazbu přímých pla-
teb, která kompenzuje jejich 
sociální potřebnost. Vyšší, 
nyní navržený podíl těchto 
plateb povede k výrazné ne-
rovnováze. To vše bez účasti 
většiny českých zemědělců, 
kteří zajišťují výživu toho-
to národa,“ sděluje předse-
da Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha

Za zásadní považují zmí-
něné hlavní zemědělské 

organizace minimální udr-
žení navržené míry ko inan-
cování Programu rozvoje 
venkova ve výši 65 procent, 
kterou obsahuje již schvá-
lený Strategický plán SZP. 
Současně souhlasí s původ-
ně navrženou výší redistri-
butivní platby na úrovni 10 
procent. Agrární komora ČR 
a Zemědělský svaz ČR rov-
něž dlouhodobě varují před 
zavedením zastropování pří-
mých plateb, které považují 
za diskriminační.

Nutně se sníží nabídka 
českých potravin 
na pultech prodejen 
a dojde k cenové 
nestabilitě

Obě organizace vyzýva-
ly vládu k jednání o změ-
nách Strategického plánu 
SZP. Jak uvedly, zvýšilo se 
napětí v členských základ-
nách obou organizací, kte-
ré vzhledem k rostoucím 
vstupním nákladům o de-
sítky až stovky procent 
uspořádaly v první lednové 
dekádě první hromadnou 
demonstraci v Praze a na ní 
následně navázaly prostest-
ní jízdy s technikou v jed-
notlivých regionech. Trans-
parenty jasně vyjadřovaly 
nesouhlas s takovouto ne-
rozumnou politikou vůči 
zemědělcům a venkovu. 
„Zásadní změnou v Progra-
mu rozvoje venkova, jíž tato 
vláda odeslala do Bruselu se 
oslabí ekonomická udržitel-
nost dobré zemědělské pra-
xe v České republice a zvýší 
se míra nejistoty ohledně 
budoucnosti českého země-
dělství, kterou nyní zažívá-
me. Na to doplatí i zákazní-
ci, kteří na pultech obchodů 
budou nacházet stále méně 
domácích potravin. Zvýše-
ní dovozů potravin povede 
k cenové nestabilitě potra-
vin a potenciálnímu zdra-
žování,” dodává prezident 
Agrární komory ČR Doležal.

„Koaliční návrhy na zvý-
šení míry redistribuce a za-
stropování přímých plateb 
považujeme za diskriminač-
ní a poškozující především 
drobné vlastníky, kteří se 
rozhodli nevýhodným pod-
mínkám čelit sdružením 
majetku a za neúměrné 
zvýhodnění minoritní části 
zemědělců bez jakýchkoli 
požadavků na plnění eko-
logických či produkčních 
požadavků společnosti,“ po-
znamenává předseda Země-
dělského svazu ČR Pýcha.

Co znamenají 
redistributivní platby 
a k čemu povedou

Vláda diktuje podmínky pro 
zemědělce a ignoruje je. Plá-
nuje zvýšit úroveň redistri-
butivní platby, tedy platby 
na první hektary, z původně 
navržených deseti procent 
na 23 procent. To zname-
ná nejvyšší úroveň ze všech 
členských státu Evropské 
unie. Většina členských 
zemí Evropské unie přitom 
volí redistributivní platbu 
na úrovni 10 procent, napří-
klad Německo si stanovilo 12 
procent a následuje na pro-
dukci zemědělských komodit 
nevýznamná Litva s 20 pro-
centy. Poškodí tím budoucí 
vývoj českého zemědělství 
a produkci kvalitních levných 
potravin pro obyvatele za do-
stupné ceny. “Nová vláda 
rozhodla na základě dojmů 
či kusých a zkreslených infor-
mací, a především po tlaku 
organizací, které zastupují 
marginální část zemědělské 
veřejnosti. Bez nadsázky lze 
říci, že prohráli zeměděl-
ci, které skutečně živí péče 
o krajinu, půdu a zvířata, 
a naopak vyhráli velcí vlast-
níci půdy. Na rozhodnutí vlá-
dy nejvíce doplatí rodinné 
podniky, které už nyní bo-
jují o přežití a patří k tomu 
nejcennějšímu, co v českém 
zemědělství je,” říká prezi-
dent Agrární komory ČR Jan 
Doležal. “Navrženou změ-
nu považujeme za výsměch 
všem zemědělcům. Takzvaně 
kompromisní návrh redistri-
butivní platby a zastropování 
je kompromis z kompromisu, 
který znevýhodní všechny 
zemědělce nad 150 hektarů. 
Vysoká míra podpory ekolo-
gického zemědělství poškodí 
produkční zemědělce všech 
velikostí, bez reálného do-
padu na nabídku potravin 
v režimu bio. Naopak povede 
k výrazné ztrátě produkce 
potravin,” uvádí předseda 
Zemědělského svazu ČR Mar-
tin Pýcha. Napětí v členských 
základnách Agrární komory 
ČR a Zemědělského svazu ČR 
stoupá a zemědělci jsou při-
praveni znovu vyjít do ulic 
a protestovat tentokrát na-
příč Českou republikou.

Hrozí soudní spory kvůli 
zmařeným investicím

Konec českého ovoce, zele-
niny, brambor nebo chme-
le a méně českého masa 
a uzenin, za které si zákaz-
níci patrně masivně připlatí. 

S útlumem zemědělské pro-
dukce hrozí soudní spory 
kvůli zmařeným investicím 
a ušlým ziskům českých cho-
vatelů a pěstitelů, které stát 
bude muset zaplatit penězi 
daňových poplatníků. Čes-
ká krajina ztratí svou pest-
rost. K tomu povedou rychlé 
a nepromyšlené změny Stra-
tegického plánu SZP, které 
oznámila vláda. Změny Stra-
tegického plánu Společné 
zemědělské politiky na ob-
dobí let 2023 až 2027 ovlivní 
zemědělské podniky všech 
velikostí.“ Menší podniky se 
vzhledem k nízké rentabilitě 
způsobené dlouhodobě níz-
kými výkupními cenami vě-
nují živočišné výrobě a spe-
ciální rostlinné výrobě pouze 
v omezené míře. Větším pod-
nikům, které se těmito čin-
nostmi skutečně zabývají, 
pokrývají v současné době 
dotační podpory pouze tržní 
ztráty. Jakmile jim podporu 
snížíme, přizpůsobí se no-
vým podmínkám a přestanou 
se těmto činnostem věnovat. 
Místo toho zvolí rentabilnější 
plodiny, jako je pšenice nebo 
řepka. Každý podnik v ja-
kémkoliv oboru podnikání 
– a zemědělství není výjim-
kou – musí hospodařit s péčí 
řádného hospodáře, a tedy 
generovat zisk,” říká prezi-
dent Agrární komory ČR Jan 
Doležal. Čeští spotřebitelé 
tak budou nacházet české 
potraviny na pultech obcho-
dů stále méně. Soběstačnost 

Česka přitom nyní dosahuje 
podle dat Ministerstva ze-
mědělství u zeleniny pouze 
36 procent, u ovoce 39 pro-
cent, u brambor 73 procent, 
u vepřového masa 52 pro-
cent, u drůbežího masa 65 
procent a u vajec 86 procent. 
Zbytek je nezbytné dovážet 
ze zahraničí a po oznáme-
ných změnách Strategického 
plánu SZP se dovozy potravin 
z ciziny ještě zvýší. Zákazníci 
budou vystaveni větší cenové 
nestabilitě, než jakou zažíva-
jí nyní, a pravděpodobně si 
za základní potraviny připla-
tí. Současně se změny proje-
ví také v české krajině, která 
ztratí svou pestrost. Pokud 
nebudou dotační podpory 
podmíněny jakoukoliv pro-
dukcí a budou pouze platbou 
takzvaně na hektary, nebude 
v zájmu velkých vlastníků 
půdy věnovat se klasické ze-
mědělské prvovýrobě. Kvůli 
omezení živočišné výro-
by ubude organické hmoty 
do půdy, kterou budou muset 
nahradit minerální hnojiva, 
jejichž spotřebu čeští ze-
mědělci dlouhodobě snižují 
v souladu se společenskou 
poptávkou a také s cíli Evrop-
ské unie. Řada zemědělců po-
dle informací Agrární komo-
ry ČR a Zemědělského svazu 
ČR současně zvažuje soudní 
spory či arbitráže za zmařené 
investice a ušlý zisk. „Chova-
telé zvířat investovali do vý-
stavby stájí, aby zlepšili po-
hodu zvířat. Řada zemědělců 

investovala do moderních 
technologií při produkci ná-
ročných plodin. Všechny tyto 
investice přijdou vniveč. Je 
pochopitelné, že budou žádat 
náhradu za zmařené investi-
ce i ušlý zisk. A tuto náhra-
du zaplatí všichni občané ze 
svých daní. Ztrátovou výrobu 
už nebude z čeho inancovat, 
a i takzvaně minimální sní-
žení rozhoduje o ziskovosti 
nebo ztrátovosti produkce. 
Smutné je, že vláda veřejně 
přiznává, že neví, jaký bude 
mít chystaná změna dopad 
na zemědělce a na produkci 
potravin, a chce její účinnost 
teprve vyhodnocovat. Tak ne-
rozhoduje žádný odpovědný 
hospodář,“ upozorňuje před-
seda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha.

Narychlo změněný 
Strategický plán má 
dopad ve ztrátě miliard 
korun pro zemědělství, 
venkov ale i potravináře

Vláda změnila v rychlosti 
Strategický plán Společné 
zemědělské politiky, čímž 
připraví v letech 2023 až 
2027 zemědělce vyrábějí-
cí většinu českých potravin 
o miliardy korun. Přesto 
k rozhodování o zásazích 
do tohoto dokumentu, který 
ovlivní české zemědělství 
a ceny potravin pro spotřebi-
tele, nepřizvala Agrární ko-
moru ČR a Zemědělský svaz 

Jan Doležal (vlevo) a Martin Pýcha
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ČR a odeslala jej do Bruselu 
schválit.

 „Na počátku jsme byli 
obviněni, že ve spolupráci 
s bývalým ministerstvem 
zemědělství chceme okrást 
všechny zemědělce. Aktu-
álně zveřejněná kalkulačka 
nám dává za pravdu a uka-
zuje, že část zemědělců v zá-
jmu osobního prospěchu 
použila nepravdivé údaje 
a výpočty. Tím zmanipulo-
vala politiky, kteří nemají 
šanci se ve složité situaci 
inancování zemědělství 

orientovat,” sděluje předse-
da Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha. Vládní koalice 
ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirá-
tů a hnutí STAN zvýšila úro-
veň redistributivní platby, 
tedy platby na první hektary, 
z původně plánovaných 10 
procent na 23 procent z cel-
kové částky na přímé platby. 
To znamená, že podniky nad 
150 hektarů přijdou o část 
podpor, jejichž sazba bude 
klesat s rostoucí velikostí. 
Původní 10procentní úro-
veň redistributivní platby 
navíc byla kompromisem, 
který vznikal během téměř 
dvouleté diskuze s nevládní-
mi zemědělskými i environ-
mentálními organizacemi 
a schválila je předešlá vláda. 
Nová vláda to změnila bě-
hem měsíce a odeslala doku-
ment ke schválení Evropské 
komisi ve speciálně prodlou-
žené lhůtě do konce ledna 
letošního roku.

Obavy z tohoto znevýhod-
nění se potvrdily po zveřej-
nění dotační kalkulačky Mi-
nisterstva zemědělství, podle 
které budou oproti součas-
nosti kráceni všichni země-

dělci s výměrou nad 400 hek-
tarů a přijdou dohromady 
o miliardy korun .

Během jednání 
s premiérem Petrem 
Fialou nedošlo pro 
zemědělce k nějaké 
změně, stávková 
pohotovost trvá

Změny v systému rozdělo-
vání zemědělských dotací, 
které vláda vzhledem k ča-
sovému tlaku řádně nepro-
jednala s Agrární komorou 
ČR a odeslala ke schválení 
Evropské komisi, dopadnou 
na zemědělské podniky všech 
velikostí. Ukázal to únorový 
průzkum Agrární komory ČR, 
do něhož se zapojilo přes 200 
společností. Peněžité podpory 
klesnou podle tohoto šetření 
89,5 procentům zeměděl-
ských podniků, a to o 5 až 80 
procent. „Před neuváženými 
politickými rozhodnutími 
na základě subjektivních do-
jmů a nesprávně interpreto-
vaných statistik jsme varovali 
již delší dobu. Zástupci vládní 
koalice nás ještě před zveřej-
něním změn v Národním stra-
tegickém plánu Společné ze-
mědělské politiky 2023-2027 
ubezpečovali, že cílem vlády 
je vyvážená podpora všech 
zemědělců s preferencí men-
ších a středních podniků. Ze 
samotné dotační kalkulačky 
Ústavu zemědělské ekonomi-
ky a informací i z našeho prů-
zkumu jednoznačně vyplývá, 
že na nových pravidlech bu-
dou ve výsledku biti země-
dělci všech velikostí, a přede-
vším pak podniky, které dnes 
zabezpečují většinu zeměděl-

ských komodit, tedy potra-
vin nebo surovin pro jejich 
výrobu,” říká prezident Ag-
rární komory ČR Jan Doležal. 
Z průzkumu vyplynulo, že po-
dle dotační kalkulačky klesne 
objem zemědělských dotací 
89,5 procentům respondentů. 
Pouze u 7,6 procenta dotáza-
ných dojde k nárůstu a zhru-
ba 3 procenta nepocítí změnu. 
V případě snížení podpor vět-
šina dotázaných odhadovala 
pokles na úrovni 15 až 40 
procent. Výjimkou nejsou pří-
pady, kdy je propad větší než 
50 procent. V případě zvýšení 
podpor uvedli respondenti 
rozmezí 5 až 20 procent.

Průzkum agrární komory 
je vypovídající

Šetření probíhalo od 3. do 8. 
února 2022 a zapojilo se 
do něj 237 společností z člen-
ské základny Agrární komo-
ry ČR. Z toho 53,6 % tvořily 
střední podniky (26-500 
zaměstnanců), dále 24,1 % 
malé podniky (11-25 za-
městnanců), mikropodniky 
13,9 % (do 10 zaměstnanců), 
OSVČ 5,5 % a velké podniky 
zhruba 3 % (501 a více za-
městnanců). Většina oslove-
ných kombinuje živočišnou 
a rostlinnou výrobu (74,3 %), 
ostatní se věnují pouze rost-
linné výrobě (19,4 %) nebo 
pouze živočišné výrobě (6,3 
%). Co se týče obhospodařo-
vané výměry, do šetření se 
zapojily subjekty obdělávající 
od 4,2 hektarů až do 18 600 
hektarů, přičemž největší za-
stoupení měly subjekty hos-
podařící na výměře od 500 
do 2000 hektarů.

Eugenie Línková

INZERCE

K tak závažnému tématu jako je nová agrár-
ní politika, která se velmi bytostně dotkne 
zemědělců, potravinářů a v podstatě valné 
části venkova by bylo dobré dát i redakční 
názor. Dřív by to bylo navíc v každých no-
vinách, protože ještě pár let po roce 1990 
existoval Klub zemědělských novinářů 
a publicistů dříve Československa, po roce 
1990 už jen ČR, který se pak už vlivem ná-
hodnému vedení rozpadl. Nezájem o země-
dělské odborníky byl i takto víc než patrný. 
Přitom do té doby byl v každém větším 
mediu alespoň jeden vysokoškolsky vzdě-
laný novinář s titulem inženýra z některé 
vysoké zemědělské školy. Ti většinou ještě 
s čerstvým diplomem navíc putovali do po-
hraničí do provozu a tam působili buď jako 
agronom(můj případ), zootechnik, eko-
nom a nebo se věnovali plemenařině, či vý-
zkumu, opět v tomto oboru a získávali tak 
velmi cenné praktické zkušenosti. Tito lidé 
pak samozřejmě dobře rozuměli daným té-
matům a jak v provoze, tak na ministerstvu 
je hned tak někdo neoblafnul. Dnes už tak-
to erudovaný odborný novinář zůstal jen 
v jednom jediném deníku a pak v odbor-
ném vydavatelství Pro i-press a Agriprint.

To je bída, řeknete si právem a pak se taky 
nemůžeme divit tomu, že k tak zásadnímu 
tématu výživy národa, která je nyní tak dis-
kutovaná a částečně i ohrožena se media 
prakticky staví zády. Nejlepším důkazem 
toho bylo, když 9.2.2022, v den jednání 
zástupců Agrární komory a Zemědělského 
svazu na předsednictvu vlády s premiérem 
Petrem Fialou nebylo v hlavních zprávách 
televizí buď vůbec žádné sdělení, nebo vte-
řinová zmínka na roveň sdělení, že vlastně 
je vše v pořádku. Stejného názoru samo-
zřejmě zemědělci ani potravináři nejsou 
a tak hned druhý den vyhlásili zástupci 
AKČR a ZSČR trvání stávkové pohotovosti .

Co je na tom ale nejhorší, už se čeká jen 
na názory z Bruselu a okrajové úpravy 
toho, co se dá ještě tak zvaně po Bruselsku 

vylepšit. Kdo 
totiž i z kusých 
zpráv chápe 
o co nyní jde ze-
mědělcům napříč 
hospodářstvími a to ať 
velkými nebo těmi nejmenšími, je to jen 
další tlak na snížení naší produkce, s níž 
jsme museli jít hodně dolu už po vstupu 
do EU po roce 2004. Tenkrát náš vyjed-
navač z ministerstva zahraničí naprosto 
selhal a následné kroky vlády už byly tak-
řka zbytečné. To se bohužel dál prohlubuje 
a vznikají i určitá protiřečení a to jak v nut-
nosti snižovat daným průměrem dávky 
umělých hnojiv a ochranných prostředků 
a to ač jsme na tom jako jedna ze zemí 
sedmadvacítky mezi nejlepšími co zvyšu-
jí ekologičnost produkce, tak ve zmínce 
o podporách z Programu rozvoje venkova. 
V tomto případě se pár dní po prohlášení 
ministrem zemědělství objevilo další sdě-
lení, že se daří spořit ve státních výdajích 
a jen u Programu rozvoje venkova to bude 
1,6 miliard korun.

Záměrně jsme oba články sestavené jak 
z prohlášení zemědělských dvou význam-
ných organizací, tak Mze příliš nekrátili 
a zásadně nezasahovali do přímých řečí, 
takže stačí si jen výroky porovnat. Kdo tedy 
oboru rozumí a chápe případné změny 
v porovnání s návrhy původními je přinej-
menším na rozpacích, ne-li jim nerozumí 
a nebo dokonce je bere jako proti zájmům 
naší republiky o co nejvyšší soběstačnost 
ve zdravých a kvalitních potravinách tu-
zemské produkce. A tak si jen na závěr 
klademe otázku, zda příliš snahy zavděčit 
se bruselských notám nebude na škodu 
našeho agrárního sektoru a samozřejmě 
s dopady do zaměstnanosti i na venkově. 
Příští roky to jen buď potvrdí nebo vyvrátí, 
což by byl ale spíš malý zázrak.

Eugenie Línková

Noty šité na míru Bruselu
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Není pravda, že by Strate-
gický plán Společné země-
dělské politiky (SP) nebyl 
s nevládními organizacemi 
projednáván. 

Výsledná podoba respek-
tuje připomínky organizací 
s různými požadavky, které 
v průběhu celého projednává-
ní Strategického plánu zazněly 
a jsou v souladu s požadavky 
na národní strategické plány 
k SZP. Konečná podoba SP je 
kompromisem, který respek-
tuje reálnou situaci v našem 
zemědělství. Zástupci AKČR 

i ZSČR byli přizváni ke všem 
jednáním pracovních skupin, 
které MZe k tématu uspořáda-
lo (byly jich téměř tři desítky), 
a budou pozváni i na další jed-
nání (nejbližší 9. února k na-
stavení ekoplatby a precizního 
zemědělství). Ministr Zdeněk 
Nekula se se zástupci dvou 
zmíněných organizací sešel 
dva dny po svém jmenování 
do funkce.

Nepravdivá je také hrozba 
zdražení potravin v souvis-
losti s úpravami Strategické-
ho plánu. 

Pokud ceny potravin poros-
tou, bude to především z dů-
vodu in lace, zvýšených nákla-
dů v podobě vstupů, energií, 
hnojiv apod. Bude k tomu 
docházet všude ve světě, ni-
koliv pouze v ČR. Vliv změny 
dotačního systému na koneč-
nou cenu potravin je naprosto 
minimální. Navíc tyto změny 
se naplno projeví až v roce 
2025 či 2026. 

Rovněž je třeba odmít-
nout katastro ické scénáře 
o likvidaci českého země-
dělství. Zásadní změnou SP 
oproti podzimnímu návrhu 
(připraveným minulu vlá-
dou) je navýšení redistribu-
tivní platby (platba na první 
hektary, v ČR na prvních 150 
hektarů) z 10 na 23 procent 
z celkové částky na přímé plat-
by a přesunutí podpory na tr-
valé travní porosty z prvního 
do druhého pilíře SZP. Včetně 
investičních dotací a dalších 
podpor bude celkový objem 
dotací ze SZP každoročně 
zhruba 40 mld. Kč. Zvýšení re-
distributivní platby se týká 
částky 2,6 mld. Kč, která 
bude přerozdělena na první 
hektary, a to všem zeměděl-
cům bez rozdílu velikosti. 
Rozhodně nemůže ohrozit 
české zemědělství jako celek. 
Navíc je třeba připomenout, 
že zisk sektoru zemědělství se 
v posledních letech pohybuje 
okolo 20 mld. Kč ročně. 

Nevládní organizace v tis-
kové zprávě zveřejnily také 
příklady dopadů nové SZP 
na některé podniky. MZe nemá 
k dispozici konkrétní údaje 
k těmto podnikům, není tedy 
možné se k nim relevantně 
vyjádřit. Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací (ÚZEI) 
však již v minulém týdnu při-
pravil několik ukázek dopadů 
na datech reálných podni-
ků, které také prezentoval 
na jednání se zástupci AKČR 
a ZSČR ve čtvrtek 27. ledna. 

Tyto příklady ukazují, že ani 
u větších podniků nejsou 
dopady změn zásadní. Např. 
u podniku o velikosti 1800 
hektarů s živočišnou výrobou 
představuje porovnání pod-
zimní varianty SP (10 % re-
distribuce) a lednové varianty 
(23 %) rozdíl na úrovni 0,9 %. 
Podnik o velikosti 1500 hek-
tarů, zaměřený na živočišnou 
výrobu, který současně hos-
podaří v oblastech ANC (zejm. 
podhorské oblasti) si polepšil 
téměř o 3 % oproti podzimní 
variantě. Malý podnik ve stej-
né kategorii s 60 hektary je 
na tom lépe zhruba o 20 %. 

Je rovněž třeba doplnit, 
že SP počítá s 65% mírou 
ko inancování Programu 
rozvoje venkova a dalších 
opatření v tzv. druhém pilíři. 
To výrazně navýší prostřed-
ky směřující do zemědělství 
(v současnosti je ko inanco-
vání na úrovni 35 %). Není 
tedy pravdou, že by země-
dělcům hrozil nedostatek 
podpor. Směřují sem navíc 
také národní dotace v řádu 
miliard korun ročně.

MZe také jednoznačně 
odmítá nařčení, že by údaje 
používané ÚZEI byly zkres-
lené či dokonce tendenční. 
ÚZEI při veškeré své odborné 
práci vychází z dlouhodobých 
a komplexních statistických 
údajů o zemědělství sítě FADN, 
které jsou používány na celo-
evropské úrovni. S reálnými 
údaji pracuje také zveřejněná 
Kalkulačka 3, která zeměděl-

ským podnikům slouží jako 
nástroj pro předběžný výpočet 
vybraných provozních podpor 
vyplývajících z revize Strate-
gického plánu 2023+. Touto 
kalkulačku si lze vypočítat 
předběžnou provozní podpo-
ru dle konkrétních parametrů 
zemědělského podniku.

Je zásadní také připome-
nout fakt, že již od začátku 
projednávání nové podoby 
SZP byli zemědělci informo-
váni o tom, že nová pravidla 
budou mnohem ambici-
óznější v oblasti životního 
prostředí a klimatu. SZP je 
inancována z peněz EU a ta 

také určuje mantinely, ve kte-
rých se jednotlivé členské stá-
ty mohou pohybovat. DOTACE 
NEMAJÍ SLOUŽIT K TVORBĚ 
ZISKU VYBRANÝCH ZEMĚ-
DĚLSKÝCH SKUPIN( zdůraz-
ňuje ministerstvo), ale mají 
především pomoci menším 
a středním zemědělcům 
a také motivovat zemědělce 
k šetrnějšímu hospodaření 
v krajině. Základní motivací 
k úpravám SP byla právě snaha 
o větší podporu ochrany vody, 
půdy a pestřejší krajinu. Ze 
všech výše uvedených důvodů 
MZe odmítá ustupovat nátlaku 
některých zájmových skupin. 
Je však nadále připraveno vést 
klidnou a racionální debatu. 

Udržitelné uhlíkové cyk-
ly, tzv. uhlíkové zeměděl-
ství, byly hlavním tématem 
neformálního zasedání 
Rady ministrů zemědělství 
ve Štrasburku. Jde o použí-
vání zemědělských postupů, 
které odstraňují oxid uhliči-
tý z atmosféry. Ministerstvo 
zemědělství v této otázce 
úzce spolupracuje s Francií 
a Švédskem v rámci tříčlen-
né skupiny (tzv. předsednic-
kého tria). 

„Jsem rád, že můžeme 
společně s Francií pracovat 
na přechodu k udržitelnějšímu 

a ekologičtějšímu země-
dělství. Uhlíkové zemědělství 
vnímám jako velmi užitečné. Je 
třeba, aby zemědělci využívali 
co nejvíc přírodní a technolo-

gická řešení s ohledem na ži-
votní prostředí, a to bychom 
měli v rámci Společné země-
dělské politiky odměňovat,“ 
řekl ministr zemědělství Zde-
něk Nekula.

Odstraňování oxidu uhli-
čitého z atmosféry přispívá 
ke zlepšení životního prostře-
dí. Uhlíkové zemědělství tak 
pomůže splnit cíle nových 
strategií (např. Farm to Fork) 
a dalších politik Evropské unie. 
K udržitelné produkci potra-
vin v Evropě bude třeba vyu-
žívat co nejšetrnější postupy 
v zemědělství. Jde především 
o ukládání uhlíku a biomasy 
do půdy. V této oblasti je také 
velmi důležité hospodaření 
v lesích, kde je nutné klást dů-
raz především na zalesňování 
půdy, zlepšení odolnosti obno-
vy lesů apod. 

Uhlíkové zemědělství za-
hrnuje například zalesňo-
vání respektující ekologické 
principy, agrolesnictví, pěs-
tování krycích plodin, šetrné 
zpracování půdy, zvýšenou 
ochranu krajinných prvků, 
zatravnění orné půdy, obno-
vu mokřadů a další. 

„Jsem si vědom, že mnoho 
zemědělců už nyní tyto po-
stupy využívá a hospodaří 
udržitelně a patří jim za to 
velký dík. Zároveň šetrnější 
hospodaření musí zajistit do-
statek potravin za přijatelné 
ceny pro spotřebitele, což 
není vždy lehký úkol,“ uvedl 
ministr Nekula. 

Návrh Strategického plánu 
Společné zemědělské 
politiky putoval do Bruselu

Po řadě intenzivních diskusí 
se zástupci nevládních or-
ganizací a měsících příprav 
dne 28.1.2022 Ministerstvo 
zemědělství (MZe) odeslalo 
Evropské komisi (EK) návrh 
Strategického plánu Společné 
zemědělské politiky (SZP) pro 
období 2023-2027. Komise 
má tři měsíce na připomínko-
vání a stanovisko, podle které-
ho poté musí MZe dokument 
případně upravit. Na schválení 
má EK šest měsíců, které se ale 
prodlužují o dobu reakce ČR.

„Musíme včas nastavit klí-
čové parametry, a proto je nut-
né, aby zemědělci měli jasnou 
a spolehlivou informaci o no-
vých podmínkách, které za-
čnou platit už od 1. ledna příš-
tího roku. Po celý leden jsme 
se zabývali změnami ve Stra-
tegickém plánu, které vychá-
zejí z dřívějších připomínek 
nevládních organizací, eko-
logů, Ministerstva životního 
prostředí či Evropské komise. 
Trvám na tom, že námi před-
ložený kompromis, který jsme 
do Bruselu odeslali, respektuje 
reálnou situaci v našem země-
dělství a změní jej správným 
směrem. Tedy směrem k lepší 
péči o půdu a krajinu, ke zdra-
vější vodě a zdravějším potra-
vinám,“ řekl ministr zeměděl-
ství Zdeněk Nekula.

Hlavní změnou oproti před-
chozí verzi Strategického plá-
nu je parametr redistributivní 
platby, která se navýší z původ-
ních 10 na 23 procent z celko-
vé částky na přímé platby. Pod-
pora bude poskytována všem 
podnikům bez ohledu na jejich 
velikost na prvních 150 hek-
tarů. Důležitou zprávou pro 
české zemědělce je i schvá-

lená míra ko inancování 
Programu rozvoje venkova 
v nové SZP. Ta bude na úrov-
ni 65 procent, což požadova-
ly téměř všechny zeměděl-
ské organizace. Podpora tak 
bude srovnatelná s dalšími 
státy EU a umožní českým 
zemědělcům zůstat na ce-
loevropské úrovni konku-
renceschopnými. V končícím 
programovém období bylo ko-
inancování 35 procent. Země-

dělci si mohou již nyní spočítat 
výši nově nastavených dotací 
na portálu Agronavigátor. Tak-
zvaná Kalkulačka 3, kterou 
připravilo MZe a Ústav země-
dělské ekonomiky a informací, 
je dostupná zdarma. 

Rozpočet na zemědělství 
bude letos 58,6 miliardy ko-
run. 

Ministerstvo zemědělství 
(MZe) bude mít letos k dis-
pozici 58,6 miliardy korun 
na podporu zemědělského 
resortu. Uspoří 3,5 miliardy 
korun. Škrty ale neovlivní cel-
kovou činnost rezortu MZe 
a nedotknou se zemědělských 
národní dotací. Ty letos budou 
v plné výši 5 miliard korun. 
Rozpočet schválila vláda. 

Ministerstvo zemědělství 
uspoří přibližně 3,5 miliardy 
oproti již loni schválenému 
rozpočtu na rok 2022 ve výši 
62,1 miliardy korun. Podle no-
vého návrhu dosáhne letošní 
zemědělský rozpočet částky 
58,6 miliardy korun. 

„Důležitá zpráva pro naše 
zemědělce je, že úspory letoš-
ního rozpočtu se nedotknou 
národních zemědělských 
dotací. Ty zůstanou v plné 
výši pěti miliard korun, které 
chceme směřovat zejména 
do sektorů čelících krizi, jako 
je například chov prasat. Pod-
statné škrty jsme nedělali ani 
v oblasti vody a lesnictví a vý-
zkumu. Ušetřili jsme primárně 
na provozních výdajích,“ řekl 
ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL).

Peníze na vodní a lesní 
hospodářství jsou nezbytné 
s ohledem na klimatickou 
změnu a zlepšení stavu krajiny 
a přírody. Výzkumná činnost je 
důležitá pro rozvoj a moder-
nizaci rezortu. Škrty neovlivní 
jeho celkovou činnost. 

MZe sníží prostředky 
na spolu inancování Pro-
gramu rozvoje venkova 
(o 1,6 miliardy korun), což 
však neomezí celkovou 
podporu, protože k této 
položce má rezort dosta-
tečné zdroje z roku 2021. 
Podobně úspora na vodní 
hospodářství (o 0,2 mili-
ardy korun) se pokryje ze 
zůstatku převedeného z mi-
nulého roku. Stejná situace 
je v případě škrtů v lesním 
hospodářství (o 0,3 miliardy 
korun). Převod z roku 2021 
zabezpečí výplatu všech pe-
něz, včetně výdajů na kom-
penzace za škody způsobené 
kůrovcem. MZe uspoří rov-
něž na platech zaměstnanců 
a provozních výdajích pod-
řízených organizací (úspora 
provozních výdajů a platů je 
celkem 1,4 miliardy korun). 

Zemědělský rozpočet se 
skládá z národních zdrojů 
ve výši 21,9 miliardy (sní-
ženo z 25,4 miliardy korun) 
a z evropských zdrojů ve výši 
36,7 miliardy korun. 

Eugenie Línková

Reakce Ministerstva zemědělství k vyjádření 
Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR
Ministerstvo zemědělství (MZe) odmítá tendenční informace, 
které opakovaně zaznívají od představitelů Agrární komory ČR 
(AKČR) a Zemědělského svazu ČR (ZSČR). Tím začíná vyjádře-
ní ministra zemědělství z KDU-ČSL Zdeňka Nekuly k aktivitám 
představitelů dvou významných zemědělských organizací. Ná-
sledují pak další tiskové zprávy,které jsme pečlivě shromažďo-
vali po zhruba 6 týdnů až do společného jednání dne 9.2.2022 
na předsednictvu vlády u premiéra Petra Fialy. I tyto výstupy jsme 
jen krátily a neupravovali. Jedná se o autentická slova a vyjádření 
ministra Nekuly s důrazem na některé pasáže, co považoval za dů-
ležité, stejně jako i my jsme některé pasáže zvýraznili.

INZERCE

PUBLICISTIKA
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kterou naši zákazníci dlouho-
době oceňují.

Už jste zmínila, že tento 
rok slaví irma QSL 10 let 
od založení. Jak uplynulá 
léta hodnotíte?
Ano, letos na podzim to bude 
10 roků, co naše irma vstou-
pila na trh. Když se podívám 
zpátky, podnikatelské prostře-
dí je dnes výrazně jiné. A to nás 
na naší práci baví. Je náročná, 
ale taky zajímavá a progresiv-
ní. Pořád čelíme novým vý-
zvám, vzděláváme se, rosteme. 

Obzvlášť náročné jsou 
poslední dva kovidové roky. 
Pandemie pochopitelně nej-
víc ovlivnila naše zákazníky 
z řad restaurací, držíme jim 
palce, aby tuto komplikova-
nou dobu zvládli. A zároveň 
držíme palce nám všem, aby 
se situace co nejdřív vrátila 
do normálu.

Může to znít jako klišé, ale 
největší odměnou je pro nás 
spokojenost našich zákaz-
níků. Těší nás, když přichá-
zejí noví klienti a ti stávající 
s námi dlouhodobě spolupra-
cují. Mnozí už od samotného 
začátku irmy.

Eugenie Línková

ZNAČENÍ POTRAVIN

Společnost QSL pomáhá potravinářským 
irmám, obchodníkům i restauracím

Legislativní požadavky na výrobce potravin, obchod a stravovací zařízení se neustále 
mění, a tak je dobré mít po boku zkušeného partnera. Kvalitou potravin, jejich bezpeč-
ností a právními aspekty se už 10 let zabývá společnost QSL. Kromě poskytování kom-
plexních poradenských služeb pro tento segment se irma také intenzivně věnuje ino-
vacím. Vyvinula například online aplikaci Etiketomat, která umožňuje snadno spočítat 
výživové hodnoty. Pro potřeby potravinářství pak na trh uvedla prostředek Bio inder, 
s nímž každá provozovna snadno odhalí mikrobiologickou kontaminaci. 

O trendech a možných řeše-
ních jsme hovořili s jedna-
telku společnosti, Ing. Ivetou 
Baudyšovou.

Co vlastně znamená 
zkratka QSL?
Naše společnost dlouho-
době pomáhá irmám, kte-
ré pracují s potravinami, 
zajistit požadovanou bez-
pečnost, kvalitu a veškeré 
legální náležitosti. Značka 
QSL v sobě tyto tři hlavní 
aspekty zahrnuje. Písmena 
totiž reprezentují anglická 
slova quality, safety a legali-
ty. Požadavky se na výrobce, 
prodejce nebo stravovací za-
řízení valí ze všech stran. No 
a my jim pomáháme ten tlak 
ustát a podnikání úspěšně 
rozvíjet.

Jak byste popsala čin-
nost vaší irmy?
Díky tomu, že máme deseti-
leté zkušenosti z lokálních 
i mezinárodních trhů, víme, 
že se na tuto oblast musíme 
dívat komplexně. Nemůže-
me ji redukovat jen na jednu 
část. A tak je i portfolio na-
šich služeb poměrně široké. 

Tým našich specialistů 
pomáhá klientům z řad pro-
dejců, výrobců i dovozců od-
halit jakostní a bezpečnost-
ní nedostatky. Jde hlavně 
o testování kvality, nastavení 
HACCP a správnost etiket. 
Umíme také zajistit kom-
plexní audit nebo připravit 
irmu na kontrolu ze strany 

státních institucí. Nedostat-
ky nejen najdeme, ale hlavně 
navrhneme opatření, která 
všechno uvedou do souladu 
s tuzemským i zahraničním 
právem. Prevence je klíčo-
vá, díky ní chráníme klienty 
před pokutami a nežádou-
cím zájmem médií.

Některé služby dokon-
ce nabízíte zdarma. Které 
a proč?
Situace v potravinářství 
a spotřebním zboží je velmi 
dynamická, neustále se mění 
pravidla, přicházejí nové 
požadavky. Jako odborníci 
máme o těchto změnách pře-
hled a cítíme, že je správné, 
abychom pomáhali celému 
oboru. 

Zmínit určitě musím náš 
pravidelný monitoring. Je to 
výběr těch nejdůležitějších 
změn a událostí, který zasí-
láme zdarma každému, kdo 
se u nás k odběru zpravo-
daje zaregistruje. Aktuálně 
tak poskytujeme informační 
servis 3000 zájemcům z řad 
irem, institucí a jednotlivců.

Stejně tak provozujeme 
informační portál o kvalitě 
a bezpečnosti potravin iqsl.
cz nebo specializovaný web 
testypotravin.cz. Ten sledu-
je spotřebitelské testy, které 
publikují česká média. Firmy 
i spotřebitelé tak snadno 
na jednom místě najdou pře-
hled hodnocených výrobků, 

a to i zpětně. Procházet mo-
hou více než 500 testů, které 
v tuto chvíli zahrnují přes 
5800 potravinářských pro-
duktů.

Velkým tématem je 
označování produktů. Ros-
tou nejen požadavky ze 
strany státu a EU, ale také 
spotřebitelů. Jak se k tomu 
stavíte vy?
Ten trend je jasný a bude 
čím dál důležitější. Je potře-
ba říct, že požadavky na cel-
kovou podobu etikety se liší 
stát od státu. Pro irmy tak 
bývá těžké se v legislativních 
nárocích cizích zemí zorien-
tovat. Tím, že dlouhodobě 
spolupracujeme s potravi-
nářskými irmami, které ex-
portují své produkty do více 
než třiceti zemí, máme bo-
haté zkušenosti nejen s eti-
ketami pro EU, ale také pro 
americký nebo asijský trh. 

Co se výživových údajů 
týká, existují dvě cesty. Tou 
první je nechat si data vy-
počítat přímo u našich spe-
cialistů. Existuje ale i jiné 
řešení. Naši klienti k dispo-
zici specializovaný software, 
který jsme nazvali Etiketo-
mat (www.etiketomat.cz). 
Díky němu si potřebné výži-
vové údaje vypočítají sami. 

Tuto online službu jsme 
spustili v roce 2015, dnes má 
za sebou už skoro sedm let 
úspěšného fungování. Při vý-
voji jsme spolupracovali Eu-
roFIR, nezávislou organizací, 
která se zaměřuje na data 
o potravinách. Ta prověřila 
správnost našich výpočtů. 
Následně naše výsledky 
validoval i Brusel, a tak se 
Etiketomat stal o iciálním 
IT řešením pro výpočet vý-
živových hodnot v rámci celé 
EU. Za dobu své existence už 
v Etiketomatu bylo provede-
no přes 7 500 výpočtů.

Naši zákazníci oceňují 
hlavně jednoduchost, dali 
jsme si záležet na tom, aby 
se v něm zorientoval sku-
tečně každý. Velmi důležitá 

je i rychlost, výsledná data 
jsou k dispozici obratem, 
a to všechno při nízkých i-
nančních nákladech.

Trend zdravých potra-
vin se odráží i v informa-
cích, které irmy uvádějí 
na obalech. Čím dál častěji 
se objevuje na potravinách 
„semafor”, který označuje 
nutriční kvality produktu.
Je to tak, a proto se proble-
matice Nutri-Score už po-
měrně dlouho věnujeme. 
Nutri-Score umožňuje spo-
třebitelům porovnat si jed-
notlivé produkty. Je důležité 
říct, že Nutri-Score neroz-
děluje výrobky na zdravé 
a nezdravé. Ukazuje ale, kte-
ré potraviny bychom měli 
konzumovat častěji, pří-
padně ve větší míře, a které 
naopak méně. Pro naše kli-
enty umíme nejen vypočí-
tat Nutri-Score, ale také jim 
pomůžeme s registrací, po-
kud se rozhodnou ho uvádět 
na obalu.

A co odborné testování? 
Pro náš tým není problém 
zajistit sérii akreditovaných 
i neakreditovaných analýz 
v laboratořích v Česku i za-
hraničí. Správně nastavený 
systém laboratorních kon-
trol je totiž klíčový pro za-
jištění bezpečnosti a kvality 
produktů.

Neakreditované rozbory 
doporučujeme především 
tehdy, pokud se potřebujete 
rychle zorientovat na trhu, 
porovnat obaly, design, kva-
litu, složení, hmotnost nebo 
ceny. Cílem je především 
zjistit, jak si výrobky vedou 
v porovnání s konkurencí, 
a stanovit další strategii vý-
voje kvality. Akreditované 
rozbory používáme přede-
vším pro ověření zdravotní 
nezávadnosti výrobku podle 
požadavků zákona. 

K potravinářství neod-
myslitelně patří HACCP. Jak 
tuto oblast řešíte vy?

Naši specialisté se HACCP 
systémům věnují skutečně 
intenzivně, implementova-
li jsme jich už téměř 400. 
V QSL poskytujeme klien-
tům zcela kompletní servis 
týkající se této oblasti. Za-
světíme je do problema-
tiky a vysvětlíme všechny 
důležité pojmy. Zajistíme 
nezbytné formuláře a po-
můžeme s vyplněním doku-
mentace. Díky tomu zave-
deme HACCP velmi rychle, 
bez zbytečné administrativy 
navíc. Pro klienty také v pří-
padě zájmu vypracujeme 
sanitační a provozní řád, 
veškeré manuály a také za-
jistíme proškolení přímo 
v provozovně. 

Implementací HACCP to 
pro nás ale nekončí, klien-
tům pomáháme i při kontro-
le hygieny. Prostředek Bio-
finder, který doporučujeme, 
během 30 sekund odhalí 
mikroorganismy způsobu-
jící onemocnění přenášená 
jídlem. Biofinder se nastříká 
na testovaný povrch a per-
sonál pouhou vizuální kont-
rolou okamžitě odhalí, jestli 
je plocha čistá nebo konta-
minovaná. Je to skutečně 
snadné a efektivní. Že je 
Biofinder dobrým pomocní-
kem, potvrzuje i fakt, že ho 
používá více jak 200 našich 
zákazníků opakovaně.

Hodně hovoříte o svých 
odbornících. Kdo vlastně 
tvoří váš tým?
Před deseti lety bylo QSL ir-
mou o dvou zaměstnancích. 
Dnes v našem týmu najdete 
skoro 30 odborníků. Veškeré 
své služby poskytujeme s ko-
legy a specialisty z řad potra-
vinářů, veterinářů, auditorů, 
právníků, designérů a dalších 
expertů. Proto můžeme na-
bídnout komplexní podporu, 

Etiketomat je významným pomocníkem

 Ing. Iveta Baudyšová jednatelkaspolečnosti QSL

Názorný leták ke značení potravin

QSL v číslech
• více než 396 zavedených 

systémů HACCP

• více než 13 872 otesto-

vaných výrobků

• více než 636 úspěšných 

auditů bio

• více než 7 728 schvále-

ných etiket

• více než 17 040 hodin 

věnovaných inovacím
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Díky prozíravosti majitelů jatek i chovů 
prasat nehrozí u nich jejich nedostatek

Více nám k jateční činnosti 
v Českém Brodě prozradil 
ředitel Richard Hrdina, který 
tuto pozici zastává už hezkou 
řádku let.

Speci ičnost vaší irmy 
spočívá v tom, že porážíte 
pokud se nepletu jen prasa-
ta. Kolik je to za měsíc nebo 
rok a jaké produkty jdou 
do prodejen od vás z jatek?
Jatky Český Brod a.s. poráží 
pouze prasata a v současné 
době je to 3 až 3,5 tisíce týdně. 
To nás řadí na třetí místo v po-
čtu poražených prasat v rámci 
ČR. Ta se dále zpracovávají 
na bourárně a expedují se ne-
jen půlky, ale i kostry v něko-
lika úpravách, předky a také 
jednotlivé tržní druhy. Jsme 
také patrně poslední provoz, 
na kterém se kruponuje. Ta-
kové půlky jsou pro zákazníky 
nejen inanční výhodou, ale 
i jednodušší na zpracování.

V současné době jsme 
svědky demonstrací země-
dělců z celé republiky. Jsou 
nespokojeni se současnou 
agrární politikou v zemi. 
Mají pro to důvody?Jak to 
vidíte Vy z pohledu ředitele 
potravinářské irmy?
Nespokojenost chovatelů má 
svá opodstatnění a z mého 

pohledu je naprosto opráv-
něná. Již opravdu dlouhodobě 
se výkupní cena prasat pohy-
buje hluboko pod výrobními 
náklady. V současné době je 
cena prasat na úrovni 22 až 
25 korun za kg živé hmotnos-
ti. To je přibližně stejná cena 
jako před patnácti až dvaceti 
roky. Je však opravdu nutné 
si uvědomit, o kolik se za tuto 
dobu zvedli nám všem, tedy 
i chovatelům veškeré náklady. 
Nejen na mzdy a energie, ale 
také na krmné směsi, pohon-
né hmoty, vodu a vše ostat-
ní. Osobně jsem přesvědčen 
o tom, že jsou jejich poža-
davky naprosto oprávněné 

a za tyto ceny není možné pra-
sata dále chovat. Proto mnozí 
z chovatelů ukončují tuto čin-
nost a brzká budoucnost nám 
přinese nedostatek jatečných 
prasat. To bude pochopitel-
ně znamenat zvýšení zájmu 
ze strany jatečních provozů 
a s tím dojde ke zvýšení ceny 
prasat. Díky riskování a snad 
i prozíravosti obou majitelů 
holdingu Rabbit, nám ve sku-
pině nedostatek prasat nehro-
zí. Soustavně investují nejen 
do zkvalitnění stávajících fa-
rem, ale také zakoupili něko-
lik dalších. Většina jatečních 
provozů však takovéto zázemí 
nemá a tak lze logicky očeká-
vat nějaký ten konkurenční 
boj mezi těmito provozy. 

Porážíte jen čistě česká 
prasata a nebo sem jdou 
v živém i ze sousedních 
zemí?
Na našich jatkách porážíme 
výhradně česká prasata, tak-
řka 100 % pouze z farem pat-
řících do holdingu Rabbit.

Ve své funkci jste už řadu 
let a můžete porovnávat. Šly 
skutečně stavy prasat tak 
markantně dolu a cítíte to 
i vy na porážce?
Za dobu mého působení v po-
zici ředitele jatek si určitě 

mohu dovolit srovnání kvality 
za mnoho let nazpátek. Nej-
markantnější je to na zma-
silosti, kdy v roce 2004 byla 
průměrná hodnota 56,3 % 
a ve své době se jednalo o vel-
mi dobrou hodnotu, tak v roce 
minulém je to přes 59 %. 
Mnohdy však naměříme 
i přes 61 % zmasilosti a často 
platíme nad vyhlášenou cenu. 
K velkému posunu také došlo 
ve vyrovnanosti hmotnosti 
jednotlivých zvířat. Dnes se 
již nemusíme obávat od koho 
a jaká zvířata přivezeme . 
Tak jako jateční provozy, tak 
i chovatelé jsou pod veteri-
nárním dozorem a z vlastní 
zkušenosti při návštěvě farem 
nejen v Evropě, ale i za oceá-
nem mohu říci, že naše SVS je 
snad ve všech ohledech nejen 
pečlivější, ale i přísnější než 
v mnoha jiných zemích. 

V čem spočívá velmi dob-
rá kvalita našich chovů? Je 
to v plemenech, krmivu, 
přísnosti veterinářů,aby se 
nepodvádělo s hormony, 
antibiotiky atd ?
Současná chovaná plemena se 
vyznačují právě vysokým po-
dílem libové svaloviny a niž-
ším obsahem tuku. Proto se 
vždy musím pousmát, když 
slyším zákazníky požadující 

libový bok a hodně vysoké 
sádlo. Pro dosažení vysoké 
kvality je klíčovým faktorem 
v chovech prasat nejen gene-
tika,ale i zdravotní stav zvířat 
a kvalitní krmné směsi.

Někteří lidé už zjistili za-
jímavou věc, naše vepřové 
má vynikající chuť a mimo 
jiné v tom podle nich hra-
je roli i absence přípravku 
označovaného jako vakcí-
na Improvac.Ten se dává 
kanečkům v řadě zemí EU 
na doporučení zelených in-
jekčně,aby se potlačil kančí 
pach a kanci se nemuseli 
kastrovat. Určité pižmo ale 
v mase zůstává . Jste pro, 
aby i nadále u nás u kast-
rování kanečků zůstalo?Po-
dle veterinářů to je prý jen 
vteřinová bolest a pak už je 
po ní a kaneček se dál nor-
málně vyvíjí a roste, ovšem 
bez stop hormonů v mase.
Kastrace kanečků stávající 
metodou se nezasvěceným 
a laikům může zdát surová. Byl 
jsem tomuto zákroku několi-
krát přítomen a selátko oprav-
du při zákroku zakvičí. Podle 
mého je to z části i proto, že se 
prostě na chviličku bojí a neví 
co se s ním děje. Po navrácení 

PODPORUJEME DOMÁCÍ PRODUKCI POTRAVIN – Jatky Český Brod a.s.

Jatky Český Brod a.s.  Jateční 316 282 01 Český Brod www.jatkycb.cz

do jemu dobře známého pro-
středí mezi ostatní selata se 
takřka okamžitě uklidní a za-
čne dovádět. Mám pro tuto 
činnost své přirovnání. Když 
se holčičkám píchají ouška 
kvůli náušnicím, také usedavě 
pláčou, ale tohle nikomu ne-
vadí. V případě kastrace vakcí-
nou Improvac, kterou někteří 
aktivisté prosazují, není vždy 
výsledek stoprocentní. Často 
dochází při tepelné úpravě 
takto kastrovaného zvíře-
te k nepříjemnému zápachu 
a uvařené jídlo končí v popel-
nici. Podle mého je to i jeden 
z důvodů, proč v některých 
zemích je spotřeba vepřového 
na obyvatele podstatně nižší, 
než je tomu u nás a v okolních 
zemích. Zákazník ztrácí důvě-
ru ve vepřové a začne se cílit 
na jiné druhy mas.

Jsou prý některé ob-
chodní řetězce co trvají jen 
na dodávkách českého vep-
řového, je to tak nebo jen 
fáma?
To je pravda. Sám jsem byl 
na tuto skutečnost našim ob-
chodním partnerem upozor-
něn. Protože nejsme schopni 
v dostatečném množství pro 
něj zajistit pouze prasničky, 
máme ve smlouvách s dodava-
teli podmínku, kde se dodava-
tel zavazuje takto kastrovaná 
zvířata do Brodu neposílat. 
Je pro mne zajímavé, že při 
návštěvě farem v USA jsem se 
farmářů na tento způsob kast-
race dotazoval a byl jsem ubez-
pečen o tom, že u nich se tento 
způsob vůbec nepoužívá a po-
užití Improvacu ani neplánují .

Máte nějaké své osobní 
přání pro tento rok z hledis-
ka Vaší profese?
Mé osobní přání pro tento rok 
?Především všem občanům 
pevné zdraví, rychlý návrat 
k běžnému způsobu života 
a ještě jedno, patrně nesplni-
telné přání. Začněme se všich-
ni chovat jako Češi. Podporuj-
me domácí produkci potravin 
tím, že budeme nakupovat po-
traviny nejen u nás vyrobené, 
ale také vyrobené z domácích 
surovin. To je jedna z věcí, kte-
ré rozhodují o budoucnosti 
našich dětí a vnoučat.

Eugenie Línková 

Jatky Český Brod a.s. mají letitou tradici a vyznačují se vysokou kvalitou produktů. 
Týdně se zde porazí až 3 500 kusů prasat výhradně z českých chovů. Tím se irma v ČR 
řadí na třetí místo a tím i mezi největší zpracovatele prasat. Jak se traduje, některé 
obchodní řetězce, které trvají pouze na české produkci mají s nimi i takto vedenou 
písemnou smlouvu. I to svědčí o vysoké jakosti produkce českých zemědělců.

Richard Hrdina
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Producent vlastních rajčat i energie

Srdcem vašeho podni-
ku je bioplynová stanice. 
K čemu všemu ji využíváte?
Je to tak. Naše bioplynka 
dokáže zásobovat energií 
jak samotné družstvo a jeho 
provoz, tak částečně i skle-
níky pro pěstování rajčat. 
Kromě toho slouží také pro 
podporu vytápění v obecních 
budovách, konkrétně pak 
k vytápění obecního úřadu 
a kulturního domu. V tom-
to směru jsme tedy, alespoň 
částečně, soběstační. A efek-
tivnost bioplynové stanice 
roste v poslední době, kdy 
se podstatně zdražují ceny 
energií dodávané ze sítě. 
A zajímavostí je, že energii 
z bioplynky využíváme na-
příklad i při dosušování obilí. 

Co je k provozu bioplyn-
ky potřeba?
Kromě samotné technologie 
musíte mít také materiál, 
z něhož se bude vyrábět bio-
plyn, který vzniká při naší 
živočišné výrobě – zabývá-
me se totiž také chovem krav 
a prasat. A dále v bioplynce 
spotřebováváme biomasu 
z našich polí – kukuřici a po-
dobně. Tohle zelené palivo 
nám z celkové výměry, kterou 
naše družstvo obhospodařu-
je, zabírá něco kolem deseti 
procent. A to je myslím velmi 
přijatelné číslo a objem, který 
dokážeme maximálně využít. 

Zmínil jste živočišnou vý-
robu. Jak se jí daří?
V živočišné výrobě je situace 
těžká, stejně jako ve všech 
ostatních podnicích v Česku, 
které se touto produkcí zabý-
vají. Nejvíce na nás dopadají 
hlavně nízké výkupní ceny 
vepřového. Z toho důvodu 
budeme muset chov prasat 
ukončit, protože je ztrátový 
a není možné dlouhodobě 
tyto ztráty vykrývat z další 
ekonomické činnosti druž-
stva. Je to bohužel neradost-
ná situace, ale je to tak. Lidé, 
kteří u nás v chovu prasat 
pracují, dostali možnost za-
městnání na jiných pozicích 
v družstvu. 

A chov ostatních zvířat?
Dále se zabýváme chovem 
mléčného skotu. Tam už je 

situace trochu stabilnější. 
Dohromady máme přes osm 
set kusů skotu, z toho 410 
dojnic, které denně vypro-
dukují kolem dvanácti tisíc 
litrů mléka, jenž míří do olo-
moucké Olmy. Letos chceme 
prostory chovu modernizo-
vat s tím, že stavební prá-
ce by měly začít co nejdřív 
a budou probíhat za provozu 
tak, aby se výroba nemusela 
nijak zvlášť omezovat. Pro-
stor, kde chováme skot, po-
třebujeme rozšířit. 

Pojďme teď k rajčatům. 
Nedávno jste zprovoznili 
nový rajčatomat. Jak fun-
guje?
Skvěle, docela nás překva-
pilo, jaký mají lidé o pro-
dejní automat zájem. Jezdí 
sem místní lidé i zákazníci 
relativně zdaleka – třeba ze 
vzdálenosti dvaceti kilomet-
rů. To nás moc těší, protože 
to dokazuje, že jsou s kvali-
tou naší produkce spokojeni 
a že jim stojí za to sem při-
jet. O rajčatomat je takový 
zájem, že plánujeme pořídit 
ještě druhý kus. Výhodou 
automatu je, že je dostupný 
po celý týden a non-stop. Ji-
nak si mohou lidé naše raj-
čata koupit například u nás 
v podnikové prodejně. 

Jak vás vůbec napadlo 
pěstovat rajčata?
To souviselo právě s bioply-
novou stanicí. Chtěli jsme ně-
jak využít její energii a pěs-
tování rajčat se nabízelo jako 
ideální řešení. Samozřejmě, 
že začátky v pěstování nebyly 
snadné, ale už jsme se zaběh-
li a produkce rajčat probíhá 
plynule. Jedeme v režimu 
biologické ochrany, což je sa-
mozřejmě náročnější a prac-
nější. Původně jsme začínali 
se dvěma odrůdami rajčat, 
nakonec jsme se ale rozhodli 
preferovat odrůdu Angelle. 
Jeto lepší z hlediska řízení 
práce, zdrojů i času. Každá 
odrůda rajčat vyžaduje tro-
chu jiné podmínky a pěsteb-
ní technologii. Tím, že pěs-
tujeme pouze jednu odrůdu, 
nám tyto komplikace odpa-
dají a můžeme se soustředit 
na větší kvalitu a objem, kte-
rý se lépe prodává. 

V čem konkrétně spočí-
vá bezreziduální produkce 
v pěstování rajčat?
Nepoužíváme pesticidy. 
Místo nich aplikujeme bio-
logickou ochranu ve formě 
dravých vosiček, ploštic 
a roztočů. Ti dokážou popu-
laci škůdců udržet na uzdě. 
Takovéto ošetřování je sa-
mozřejmě mnohem pracněj-
ší, než kdybychom se vydali 
cestou chemické ochrany. 
Musíme například daleko 
rychleji reagovat na pří-
padné napadení rostlinek 
škůdci. Naší snahou je mít 
produkty v bezreziduální 
kvalitě a zájem lidí o naše 
rajčata dokazuje, že jsme se 
vydali správnou cestou. 

Kolik zaměstnanců 
ve sklenících pracuje?
Kolem třiceti. Každý z nich 
má na starosti jinou činnost 
– stříhání, vyvazování a po-
dobně. Většinou se jedná 
o pracovníky z naší vesnice 
a blízkého okolí. S produkcí 
rajčat nám pomáhají také 
naši okřídlení parťáci – čme-
láci, kterých takto ročně vy-
sadíme několik desítek tisíc 
kusů. Roční produkce je ko-
lem 650 tun rajčat s tím, že 
skleníky zabírají plochu tří 
hektarů. Samotné skleníky 
jsou konstruovány tak, aby 
vydržely i vrtochy počasí. 
O vnitřní klima se zase stará 
automatika, která udržuje 
optimální teplotu, vlhkost 
a dobu svitu. 

Kromě zájmů lidí doka-
zuje kvalitu rajčat i něko-
lik udělených certi ikátů. 
O které přesně jde?
Zvítězili jsme například 
v anketě Potravina Olomouc-
kého kraje. Dále jsme nosite-
li značky kvalita Klasa, Regi-
onální potravina a aktuálně 
jsme také obdrželi meziná-
rodní a prestižní certi ikát 
Bez pesticidů. Tato certi i-
kace je velmi přísná a řídí se 
standardy španělské irmy 
Zerya. Certi ikát je potřeba 
každoročně obhájit. Těch 
ocenění a titulů máme víc. 

Už jste zmínil, že část 
energie pro skleníky be-
rete z bioplynky. Jak je to 
s vodou?
Vedle skleníků máme vel-
kou nádrž, která slouží pro 
zachycování dešťové vody 
ze střech skleníků a také 
z některých dalších budov 
přilehlého střediska Haňo-
vice. Můžu říci, že v této ob-
lasti jsou skleníky prakticky 
soběstačné. Předloni, kdy 
byl hodně mokrý rok, jsme 

měli nádrž téměř plnou. 
Ale i v suchých letech, které 
jsou stále častější, dokážeme 
s dešťovou vodou vystačit. 

Když jsme u energií, jak 
se zdražují vstupy do ze-
mědělské výroby? 
Enormně, třeba hnojiva 
zdražila několikanásobně. 
K tomu je potřeba připočí-
tat rostoucí ceny pohodných 
hmot i dalších energií, ze-
jména pak plynu, který slou-
ží jako palivo pro naši novou 
kogenerační jednotku. Na to 
samozřejmě budeme muset 
nějak reagovat. Je to vlastně 
obdobná situace, jako napří-
klad v průmyslu, stavebnic-
tví nebo v oblasti služeb. 

Zemědělská výroba není 
ale jedinou oblastí, ve kte-

ré vaše družstvo podniká. 
Můžete přiblížit i další vý-
robu, kterou se zabýváte?
Věnujeme se také výrobě 
plastů, a to ve dvou oblas-
tech. Tou první jsou prů-
myslové pro ily do iltrů 
vzduchotechniky. Druhou 
částí je výroba tiskových 
strun do 3D tiskáren, a to 
pod vlastní značkou Fila-
ment PM. Dokážeme vyrobit 
struny z různých materiá-
lů přesně podle požadavků 
zákazníka, umíme různé 
barvy strun, zkrátka přes-
ně to, co zákazníci požadují. 
S výrobou 3D strun začalo 
družstvo v roce 2013 a dnes 
máme v nabídce struny 
z celkem třinácti různých 
materiálů. Výrobky dodává-
me do celého světa přes síť 
spolupracujících distributo-

rů, v USA provozujeme vlast-
ní konsignační sklad.

Jak na provoz družstva 
dopadla celosvětová epide-
mie covid-19
Promítla se hlavně do per-
sonální politiky. Nejhorší 
situace byla na podzim, kdy 
byla velká část zaměstnanců 
nemocná nebo v karanté-
ně. Tehdy jsme jeli oprav-
du nadoraz. Teď už je stav 
stabilnější a daří se nám to 
zvládat. Samozřejmě pro-
bíhá pravidelné testování 
zaměstnanců na covid-19. 
Jinak u nás pracuje 125 lidí 
a vždycky jsme dávali před-
nost místním a kmenovým 
zaměstnancům před za-
městnáváním agenturních 
pracovníků.

Jaroslav Kropáč

INZERCE

Když se řekne zemědělské družstvo Haňo-
vice, většině lidí se vybaví jejich prvotříd-
ní rajčata, která pěstují celoročně ve skle-
nících. Ano, také o rajčatech bude řeč, ale 
nejenom o nich. Zemědělci z Haňovic totiž 
mají pole působnosti daleko širší – od raj-
čat, přes chov skotu a prasat až po výrobu 
plastů. Petr Koukal, předseda představen-
stva zemědělského družstva, vás s rozsa-
hem činnosti podrobněji seznámí. 

Petr Koukal, předseda představenstva zemědělského družstva v Haňovicích.

Každé rostlince se věnují pečlivé ruce pracovníků. Ve sklenících jich pracuje kolem třiceti.

Družstvo se zaměřuje na pěstování odrůdy Angelle.
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Sloupnické družstvo na Svi-
tavsku obdělává téměř tři 
tisíce hektarů. K tomu cho-
vá necelou tisícovku krav 
na třech mléčných farmách 
a vyprodukuje 500 tun vep-
řového ročně. Mezi země-
dělskými podniky se tedy 
nejedná o žádného kolib-
říka. Vládní „bič“ na velké 

zemědělské podniky tak do-
padne i na něj.

Vítěz soutěže Odpovědně 
ke krajině

Sloupnické družstvo vznik-
lo transformací v roce 1992 
z původních sedmi družstev 
založených koncem 40. let 

minulého století. Má 370 
členů. Někteří jsou maji-
telé pozemků, restituenti, 
zaměstnanci nebo obojí.
družstva se 118 zaměstnan-
ci a obratem 311 milionů 
korun v roce 2021. O tom, 
že jsou středně velký pod-
nik, podle něj svědčí i kri-
téria stanovená Evropskou 

komisí, která má za střed-
ně velké podniky ty do 250 
zaměstnanců. Družstvo loni 
v říjnu zvítězilo v soutěži 
Odpovědně ke krajině, kte-
rou vyhlásil Zemědělský 
svaz ČR a v hodnoticí komisi 
byli zástupci ministerstev 
životního prostředí a země-
dělství a jejich výzkumných 
ústavů. Do krajiny družstvo 
ze svého investuje stovky 
tisíc korun ročně. K tomu 
zhruba 200 tisíc korun 
dává na spolkovou činnost 
a ve školách zajišťuje pravi-
delné agroenvironmentální 
kroužky. To, co se jinde sna-
ží ekologové marně zavádět, 
jako například berličky, tedy 
bidýlka pro dravce na po-
lích, tady běžně používají už 
dlouhá léta. O to méně pak 

mají hrabošů, kteří by jim 
ničili úrodu.

Vychýlí se kyvadlo 
do extrému?

 Přesto se teď musí bát o své 
budoucí živobytí. Dotace 
v posledních letech rozho-
dují o tom, zda je družstvo 
v zisku, nebo ve ztrátě. Jen 
loni na základních dotacích, 
jako je platba na plochu 
(SAPS) a platba za správ-
né hospodaření (takzvaný 
greening), získalo 16 milio-
nů korun.

Současná vláda avizovala, 
že velkým podnikům zkrátí 
dotace víc, než schválila vlá-
da Andreje Babiše ve strate-
gickém plánu ke Společné ze-
mědělské politice. Ta určí, jak 

budou v letech 2023 až 2027 
zemědělcům rozdělovány pe-
níze z evropských zdrojů. 

„Dotační kyvadlo se 
v předcházejícím období 
vychýlilo směrem k velkým 
podnikům, my to kyvadlo 
nyní budeme vracet do rov-
novážné polohy,“ řekl nový 
ministr zemědělství Zde-
něk Nekula při svém jme-
nování. Zároveň zdůraznil, 
že nechce kyvadlo „vychýlit 
do druhého extrému“.

Zemědělské družstvo 
Sloupnice je však příkladem 
toho, že by k novému vychý-
lení mohlo dojít a dopad-
nout také na velké množství 
podniků, které se neprovi-
nily ničím jiným než svou 
velikostí. 

(egi)

Katastrofa s jídlem není jen pohrůžkou

Demonstraci svolala na úte-
rý 11 .února 2022 Agrární 
komora a Zemědělský svaz. 
Začala navečer v 17:30, číta-
la podle odhadu policie 4500 
zemědělců.“To je rozhodně 
úspěch a je úměrný skuteč-
nosti, že příchodem nového 
premiéra a nového ministra 
zemědělství se ocitli živite-
lé českého národa v nepřá-
telském prostředí! Jak jinak 
hodnotit přístup nové vlády, 
nového ministra zemědělství, 
který pracně vyjednaný Stra-
tegický plán Společné země-
dělské politiky ušitý na reálie 
Českého zemědělství hodil 
do koše, s Agrární komorou 
a Zemědělským svazem se 
nebaví a s minoritou Asocia-
ce soukromého zemědělství 
připravuje antiplán. Nejde 
o změny, ale o potopení, další 
snížení zemědělské produk-
ce, další snížení potravinové 
soběstačnosti, zkrátka roz-
vrat,“ hodnotí přístup vlády 
k zemědělcům Jan Veleba. 
O co v návrhu vlády jde vy-
světlil Jan Veleba následovně: 
„Vláda chce na prvních 150 
hektarů dát tzv. redistributiv-
ní platbu 23 %, to je 4000 Kč 
na hektar. Sousední Německo 
dává 1820 Kč/ha (70 euro).K 
tomu je možno dát pro za-
čínající zemědělce do 40 let 
dalších 3640 Kč/ha, Německo 
dává 1820 Kč/ha (70 euro). 
K tomu, když má pozemky 
v ekologickém programu, tak 
celkový součet dotací na 1 
hektar půdy je cca 25 000 Kč 
!Vezměme například začína-

jícího eko zemědělce, který 
pěstuje ekologický kmín. 
Náklady na 1 hektar formou 
služeb cca 5000 Kč, dotace 
uvedených cca 25 000 Kč. 
To se rozebere půda všem 
zemědělcům i rodinným far-
mám a produkce z ní bude 
minimální – ekologický režim 
není, dotace nejsou podmíně-
ny produkcí! Plocha do 150 
ha všech podniků v ČR, tedy 
způsobilé hektary celkem, je 
1,24 milionu hektarů, to je 
jedna třetina půdy. Prostor 
dostatečný při takto lákavých 
možnostech dotací na to, aby 
se agrární soustava České re-
publiky rozložila. Ostatně sám 
pan ministr Nekula mluvil 27. 
října v rozhovoru pro server 
Seznam Zprávy o možných 
fatálních důsledcích a varoval 
před destrukcí českého země-
dělství. To ještě nebyl ministr, 
teď v nové roli mluví o vychý-
leném kyvadlu“.

Je často demonstranty 
vyslovovaný pojem kolaps 
výroby přehnaný?

Jan Veleba jej ale sdílí a dodá-
vá.“Ano, ta obava je na místě. 
Pokud vláda skutečně předě-
lá Strategický plán Společné 
zemědělské politiky podle 
diktátu Asociace soukromé-
ho zemědělství (celkově má 
podíl 2 % zemědělské pro-
dukce), pak dojde k dalšímu 
snížení výroby, zejména ži-
vočišné. Zkušení ekonomové 
a provozáři odhadují propad 
o cca 20 %, což by znamenalo 

opravdu kolaps. Znamenalo 
by to ale také kolaps potra-
vinářského průmyslu, který 
nebude mít kvalitní domácí 
suroviny (například jatečná 
prasata) a dopady na terciální 
sektor, tedy služby – výzkum, 
školství, krmivářský a che-
mický průmysl, šlechtění. Ve-
dle toho přijdou další zábory 
půdy pro stavby dalších sto-
vek skladů nutných pro skla-
dování dovážených potravin, 
neboť další snížení české pro-
dukce (soběstačnosti) musí 
být nahrazeno ze zahraničí. Ji-
nými slovy ztratíme kontrolu 
nad tím, co jíme a staneme se 
vazaly obchodního velkokapi-
tálu. Takovou politiku vlády 
pokládám za čirý voluntari-
smus, za jehož důsledky by 
měl někdo nést zodpověd-
nost. Kdo, to je jasné – před-
seda vlády a ministr zeměděl-
ství. A pokud se k ní nebudou 
hlásit, tak jim k tomu holt 
musíme pomoct, s čímž už 
začínáme. Je to nutné, proto-
že občané nemají informace, 
supermarkety přetékají zbo-
žím a živitelé tohoto národa 
jsou nuceni dál snižovat svoji 
výrobu. Úterní demonstrace 
před Strakovkou byla, řekl 
bych, jenom taková generální 
zkouška, bohudík zdařilá. Re-
akce vlády je úskok k oklamá-
ní veřejnosti, a tak přišly akce 
větší, v druhé polovině týdne 
ve všech krajích, nic jiného 
nezbývá. Frekvence jednání 
vrcholných orgánů Agrární 
komory a Zemědělského sva-
zu a reprezentantů územních 

organizací těchto nevládních 
institucí se po pokračující 
ignoraci vlády, kterou pova-
žujeme za výsměch, výrazně 
zrychlila. V podstatě se jedná 
nonstop a zmíněná společná 
celostátní akce Agrární komo-
ry a Zemědělského svazu, kte-
rá proběhla koncem druhého 
únorového týdne, byla velmi 
dobře připravena.

Zemědělcům netřeba 
děkovat za dobrou 
zásobenost trhu i v době 
koronavirové
Co je ale víc než zarážející, 
vláda i po dvou velkých ze-
mědělských demonstracích 
odmítla s těmito stavovský-
mi organizacemi jednat. Pan 
premiér, který si tolik zakládá 
na image slušného a distingo-
vaného politika, nejenom že 
s Agrární komorou, která je 
ustavena spolu s Hospodář-
skou komorou zákonem, ne-
jednal, lépe řečeno jednat od-
mítl, ale nezaznamenal jsem 
nikde, že by se v celé plejádě 
„covidového“ děkování jed-
notlivým profesím za udr-
žení chodu pracovišť zmínil 
o zemědělcích. Jsme pro něho 
skutečně póvl? A vysvětlení? 
Když si analyzuji jeho zatím-
ní vystoupení, tak docházím 
k závěru, že jsou bezobsažná. 
Jak jinak hodnotit konkrétně 
jeho věty, které se týkaly ze-
mědělství, v jeho úvodním 
vystoupení ve Sněmovně při 
žádosti o důvěru vládě. Citu-
ji: „Významným momentem, 
který určitě ocení široká ve-
řejnost, bude snaha vlády 
snížit užívání umělých hnojiv 

a pesticidů ve prospěch orga-
nických hnojiv. Tuto politiku 
ocení zejména generace, kte-
ré přijdou po nás.“Nevím, kdo 
takové hlouposti panu pre-
miérovi psal, nejspíš politic-
ký náměstek, ministr těžko. 
Musím znovu připomenout, 
že průmyslových hnojiv (vý-
raz „umělá hnojiva“ se použí-
val v období první fáze JZD) 
spotřebují čeští zemědělci 
124 kg čistých živin (N, P, K) 
na hektar orné půdy, soused-
ní Německo 220 kg, Holand-
sko 240 kg atd. A pesticidy? 
Tam je rozdíl ještě drsnější 
– my máme spotřebu pou-
ze 1,89 kg účinných látek 
na hektar zemědělské půdy, 
Německo 3,45 kg a třeba 
Španělsko, odkud dovážíme 
hodně potravin (vepřového 
masa), 5,65 kg! Není třeba 
být velkým odborníkem, 
abychom pana premiéra 
označili jako amatéra, který 
se s odborníky z Agrární ko-
mory nebaví a směřuje české 
zemědělství a české potra-
vinářství ke snížení kvalitní 
a zdravé domácí produkce 
ve prospěch dalších dovozů 
potravin, kde si oněch pes-
ticidů a „umělých hnojiv“ 
užijeme v násobcích. Myslím 
si, že tuto politiku „ocení“ už 
stávající generace, že nebude 
třeba čekat na ty další.,“ uvedl 
Jan Veleba.

Ostrá výtka soukromého 
zemědělce z Chrudimska

Během demonstrace zazníva-
ly i názory mnoha lidí z pro-
vozů a bylo jedno zda velkých 
nebo malých.Jedním z nich 
byl i předseda představen-
stva Agrární komory Chru-
dim Jaroslav Kopista, jeho 
rod pracuje na půdě nepře-
tržitě od roku 1629 a Jaro-
slav Kopista je čistý soukro-
mý rolník, který má k půdě 
a k zemědělství hluboký 
vztah.„Trh s potravinami je 
ze 75 % ovládán 11 obchod-
ními řetězci, které nevybíra-
vými způsoby tlačí na české 
dodavatele a zároveň pre-
ferují zahraniční dodávky, 
např. vepřové maso,“ uvádí 
také Kopista a dodává: „Zřej-
mě někomu vyhovuje dová-
žet k nám vepřové ze Špa-
nělska a případných jiných 
vzdálených destinací, třeba 
přes celou EU. Tento stav je 
obzvláště pikantní v dnešní 

době, která řeší při každém 
sebemenším kroku uhlíko-
vou stopu.“ Co na to říct,? Slo-
vo si opět bere Jan Veleba.“-
Nic jiného než dovážet k nám 
vepřové ze Španělska, nám 
totiž nezbývá. Když vezmeme 
jeho produkci v tunách živé 
hmotnosti, tak v roce 1990, 
kdy jsme byli na vrcholu, tak 
ho tato malá země vyprodu-
kovala 763 tisíc tun a v roce 
2020 už jenom 294,6 tisíce 
tun. Zatímco my živočišnou 
výrobu postupně likviduje-
me a u prasat přijde za minu-
lý a nadcházející letošní rok 
další propad z důvodu těžké 
ztrátovosti odvětví, tak země 
staré evropské patnáctky 
několikanásobně živočišnou 
produkci zvyšovaly. Španěl-
sko se speciálně vypraco-
valo ze země nesoběstačné 
ve vepřovém mase v zemi vý-
razně exportní, neboť to do-
táhlo na soběstačnost 340 %! 
No a v prostředí společného 
a volného trhu EU je výsledek 
pro nás jasný a na uhlíkovou 
stopu nikdo ani nevzdechne.“

Eugenie Línková

Zatímco předchozí prezident AKČR Zdeněk Jandejsek se v před-
ní části novin vyjadřuje věcně k dopadům Green Dealu neboli 
Zelenému dokumentu EU a vysvětluje velmi špatný dopad ze-
jména na české zemědělce,jeho předchůdce Jan Veleba zase 
komentuje demonstraci zemědělců.Ta se konala v několika 
etapách, v Praze začátkem února před budovou předsednictva 
vlády a za několik dní po té vyjeli zemědělci se svou technikou 
na další protestní demonstraci v jednotlivých okresech re-
publiky. Důvodem je podle Jana Veleby nový návrh této vlády 
na agrární politiku v letech 2023-2027,která jeho slovy povede 
k dalšímu snížení výroby s dopady na potravinářský průmysl, 
dojde k novým záborům půdy pro stavby stovek skladů a ceny 
potravin už budou zcela v rukou zahraničního obchodního vel-
kokapitálu. Obává se navíc, aby vláda nejednala podle „diktátu“ 
Asociace soukromého zemědělství a zdůraznil, že jeho podíl 
na zemědělské produkci činí pouze 2 %. Řekl, co vyčítá premié-
rovi, a zhodnotil, jak média informovala nedostatečně o nedáv-
ném protestním shromáždění zemědělců.

Špatné je posuzovat zemědělce podle toho z jak velké irmy jsou
Co se nyní děje se zemědělstvím v Česku nesdílí bez rozčarová-
ní Jaroslav Vaňous, pětapadesátiletý předseda Zemědělského 
družstva Sloupnice . I na jeho na podnik, který řídí dopadnou 
omezení, která se vláda premiéra Petra Fialy chystá uvalit 
na velké zemědělské společnosti. Podle Vaňouse to ohrozí pro-
dukci potravin v Česku. Stejně jako Agrární komoře či Zeměděl-
skému svazu ČR mu vadí, že by zemědělci měli být posuzováni 
podle toho, jak mají velké irmy, víc než podle toho, jak hospoda-
ří a chovají se ke krajině a přírodě.

Jan Veleba nevidí optimisticky budouc-
nost našeho zemědělství a potravinářství

Několik statistických čísel 
o současné struktuře 
českého zemědělství:
Právnické osoby obhos-

podařují 2,45 milionu 

hektarů zemědělské půdy, 

to je 69,5 %, přičemž prů-

měrná výměra jednoho 

závodu činí 477,6 hektarů. 

Máme u  nás 516 země-

dělských družstev, 3445 

spol. s  r.o., 741 akciových 

společností. Z tohoto jed-

noduchého výčtu každý 

vidí, že Agrofert, jemuž se 

přičítá hlavní záběr v  na-

šem zemědělství je jenom 

zástěrka, páteř českého 

zemědělství je jinde.

Fyzické osoby, je jich 

42 037, obhospodařují 1,07  

milionu hektarů zeměděl-

ské půdy, respektive 30,5 % 

a  jejich průměrná výměra 

činí 25,5 hektarů.První sku-

pina, právnické osoby drží 

rozhodující stavy hospo-

dářských zvířat, absolutní 

majoritu – 91 % dojnic, 95 % 

prasat, 94 % drůbeže. A toto 

chce nová vláda ničit.
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Technologie sušení

Srdcem batelovské škrobárny 
je moderní válcová sušárna 
dodaná společností Andri-
tz-Gouda. Cílem projektu 
od počátku bylo mít možnost 
vyrábět co nejširší škálu pro-
duktů: „Věřím, že sami dnes 
ani nevíme, jaké produkty 
můžeme za několik let vy-
rábět. Musíme na to ale být 
připraveni.“ Dodaná sušárna 
je vybavena dvěma válci s po-
vrchem z tvrdého chromu. Ka-
ždý z nich je vybaven několika 
menšími nanášecími válci, tzv. 
aplikátory, které jsou průběž-
ně zchlazovány a zajišťují lep-
ší hnětací účinek při sušení 
produktů s větší viskozitou. 
Oba velké válce lze zároveň 
oddělit tak, že stroj v Batelově 
umožňuje všechny varianty 
válcového sušení od dvou jed-
noválců sušících samostatně 
se zapojením aplikátorů až 
po jednoduchý dvouválec 
s nátokem doprostřed. 

Instantní mouky 
a předželatizované “pre-
gel“ škroby

Zatímco většina běžných in-
stantních mouk na trhu vzni-
ká tzv. extruzí, instantní mou-
ky z Batelova vznikají formou 
želatinace. Mouka je v turbo-
-mixéru smíchána s vodou 
a vzniklá suspense je lineárně 
nanášena na jednoválcové 

sušárny. Variabilním dávko-
váním mezi nanášecí válečky 
je tato suspense aplikována 
na velkoobjemové válce pře-
dehřáté na požadovanou tep-
lotu. Zatímco voda se během 
rotace na válci z materiálu 
vysuší, mouka se na válcích 
předvaří a získá požadované 
instantní vlastnosti. Díky této 
úpravě mají instantní mou-
ky z Batelova výrazně vyšší 
absorpční vlastnosti a oproti 
extrudovaným instantním 
produktům mohou díky sní-
ženému dávkování přinést 
úsporu v jejich spotřebě, při 
zachování požadovaných 
vlastností. 

Pro cukrářský a pekařský 
průmysl Škrobárna Batelov 
nabízí např. termicky modi i-
kované (tzv. předželatinizo-
vané nebo „Pre-Gel“ škroby), 
patřící do kategorie škrobů 

bez E čísla. Tato kategorie 
produktů se dělí podle vstup-
ní suroviny, a to v základu 
na škroby pšeničné, kuku-
řičné a bramborové, které 
nachází velké uplatnění při 
výrobě směsí pro přípravu 
cukrářských krémů, vylepšují 

strukturu třeného těsta nebo 
slouží jako vazný prostředek 
pro bezlepkové výrobky. 

Speciální bramborové 
maltodextriny

Vývoj a aplikaci nových pro-
duktů v potravinářství má 
ve společnosti Mráz Agro 
na starosti Ing. Martina Stu-
líková, která nám o vybra-
ných aplikacích pověděla 
více: „Naše produktové port-
folio maltodextrinů slouží 
již mnoho let jako základní 
stavební kámen pro výrobu 
iontových nápojů pro spor-
tovce a těžce pracující, pro 
zajištění okamžitě využitelné 
energie z lehce stravitelné-
ho zdroje. Z důvodu štěpení 
maltodextrinu až v tenkém 
střevě, dochází k prodloužení 
přísunu energie pozvolným 

tempem, což je pro zatížený 
organismus velmi žádoucí. 
Vzhledem k možnostem ba-
lení těchto produktů, jsme 
schopni zásobovat jak velké 
výrobce, tak i obchody pro 
sportovce a zdravé výživy, 
díky maloodběratelskému 
balení. V současné době do-
dáváme zejména bramborové 
maltodextriny v rozpětí DE 
5-20 %, vždy záleží na poža-
davku zákazníka. Další oblastí 
využití maltodextrinů pro své 
speci ické vlastnosti je výži-
va onkologických pacientů, 
pacientů s poruchou příjmu 
potravy nebo při nechuten-
ství. Z našeho současného 
portfolia se konkrétně jedná 
o produkt MTDX-50, který 
se využívá pro podávání ústy 
nebo nosogastrickou sondou. 
Maltodextriny řady MTDX 
nacházejí uplatnění také při 
výrobě cukrovinek a čokolá-
dových směsí. Mezi význam-
né vlastnosti patří použití 
maltodextrinů jako náhrady 
části tuku při výrobě krémů 
v cukrářských výrobách. Zde 
slouží pro odlehčení krémů 
a k redukci příjmu tuků růz-
ného typu.“

Experimentujte s chutí!
I váš produkt může být 
instantní

Část výrobní kapacity v Ba-
telově je určena pro vývoj 
a zkoušky nových produk-
tů. V možnostech válcových 
sušáren společnosti Mráz 

Agro je usušit téměř jakéko-
liv tekuté látky, včetně vyso-
ce viskózních, až kašovitých. 
Možnost úpravy teplot při 
sušení nám umožňuje sušit 
i při nízkých teplotách a díky 
tomu se vyhnout poškození 
teplotně senzitivních surovin, 
zachovat vitamíny a zabránit 
poškození bílkovin. Produkty 
vhodné k sušení na válcových 
sušárnách najdeme i v oblas-
ti „baby food“, kde se jedná 
o dětské příkrmy založené 
na cereáliích (kaše) nebo ovo-
ci (přesnídávky) ale i v oblas-
tech jako jsou mléčné výrob-
ky, živočišné proteiny, drinky 
založené na cereáliích, ovocné 
šťávy nebo např. polévky. 

Škrobárna v Batelově 
je schopná produkovat až 
1 500 tun instantních škrobů 
či jiných sušených produktů 
ročně. „Naší produkci nelze 
srovnávat s klasickou škro-
bárenskou výrobou,“ říka 
Mgr. Vladimír Mráz. „Modi-
ikace a úprava vlastností 

vstupních materiálů probíhá 
odlišným způsobem než výro-
ba nativního škrobu. Některé 
produkty vyžadují velmi cit-
livé zacházení, a to kvůli po-
žadavkům na cílovou chuť či 
barvu. U většiny produktů se 
pohybujeme produkčně zhru-
ba na 180-220 kg/h, u nároč-
nějších produktů pak kapacita 
výroby klesá úměrně s časem, 
po který se produkt musí su-
šit, aby dosáhl požadovaných 
vlastnostní.

Tým Mráz Agro CZ

ŠKROBÁRNA BATELOV
Instantní produkty pro okamžitý výsledek
Potravinářsko-zemědělský holding Mráz Agro v uplynulém roce nedaleko Jih-
lavy dokončil investici v hodnotě 130 milionů korun a otevřel dveře jedinečné 
výroby nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Škrobárna Batelov je po Škro-
bárně v Červené Řečici u Pelhřimova druhým podobným provozem v portfoliu 
této rodinné společnosti. Její potravinářská výroba se specializuje na modi-
ikaci a sušení velmi náročných, citlivých a vysoce viskózních materiálů, a to 

od škrobových suspensí po pekařské kvásky. „Defakto z libovolného tekutého 
či kašovitého produktu jsme schopni vyrobit kvalitní suchý produkt, rychlo-
-rozpustný jak ve studené, tak teplé vodě při zachování jeho esenciálních 
vlastností. V současnosti mimo vlastního výrobního programu realizujeme 
každý měsíc jednu až dvě zkoušky nových produktů pro partnery z řad nových 
zákazníků či zájemců o sušení jejich vlastního produktu,“ říká Mgr. Vladimír 
Mráz, ředitel společnosti Mráz Agro. 

Pohled na moderní válcovou sušárnu

Výroba termicky modifi kovaného kukuřičného škrobu

Kontrola kvality sušeného materiálu
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Světová potravinová cena World Food Prize 

Thilsted zahájila svou kari-
éru jako první a jediná žena 
na ministerstvu zemědělství, 
půdy a rybolovu na ostro-
vě Tobago a nyní slouží jako 
globální vedoucí pro výživu 
a veřejné zdraví ve WorldFish, 
globálním výzkumném cen-
tru CGIAR se sídlem v Malaj-
sii. Její práce vede WorldFish 
a další výzkumné instituce 
k tomu, aby spolupracovaly 
na přetvoření potravinových 
systémů tak, aby plnily cíle 
udržitelného rozvoje OSN.

Významná podpora výživy 
dětí a matek

Dr. Thilsted je první ženou 
asijského původu, která zís-
kala Světovou potravinovou 
cenu. Byla první, kdo zkoumal 
nutriční složení malých pů-
vodních druhů ryb, které se 
běžně vyskytují a konzumují 
v Bangladéši a Kambodži. Její 
výzkum ukázal, že vysoké 
hladiny mnoha základních 
mikroživin a mastných kyse-

lin v těchto cenově dostup-
ných a místně se vyskytujících 
potravin nabízejí spolehlivý 
a dobrý vývoj dětí v prvních 
1000 dnech života a podpo-
rují i výživu a zdraví jejich 
matek. Od tohoto průlomu 
pokračovala ve vývoji přístu-
pů citlivých na výživu a inova-
cí v oblasti výroby, distribuce 
a spotřeby potravin, které 
zlepšily stravu, výživu a živo-
bytí milionů zranitelných žen, 
mužů a dětí žijících v zemích 
s nízkými a středními příjmy 
v Asii, Africe a Tichomoří. Její 
průkopnická práce v oblas-
ti výživy v zemích s nízkými 
a středními příjmy v Asii a Af-
rice ukazuje, že rybí a vodní 
potravinové systémy jsou ne-
dílnou součástí produkce po-
travin, místní stravy, kultury, 
zdraví dětí a matek a obecné 
pohody. Její vědecké poznatky 
ukazují, že ryby a vodní potra-
viny musí hrát důležitější roli 
v budoucích intervencích za-
měřených na výživu populace 
zejména v chudých státech Je 

jí navíc připisován vývoj ryb-
ničního polykulturního sys-
tému, nákladově efektivního 
a ekologicky udržitelného 
způsobu chovu malých a vel-
kých druhů ryb společně jak 
v rybnících, vodních útvarech 
ale i rýžových polích.

Podpora národního cíle 
porazit hlad v Bangladéši

Tato inovace podnítila roz-
sáhlý posun směrem k pro-
dukci akvakultury v Bangla-
déši. Kromě toho to vedlo 
bangladéšskou vládu k uznání 
systému rybníkové polykultu-
ry jako kritické inovace pro 
splnění národních cílů porazit 
hlad, podvýživu, nerovnost 
pohlaví a chudobu.Jen pro za-
jímavost stojí za to i uvést, že 
v Bangladéši dodávají drobní 
zemědělci většinu produkce 
ryb ze čtyř milionů domácích 
rybníků v zemi.

 Thilsted také zjistila, že 
tyto produkty jsou samy 
o sobě výživovými elektrár-
nami a když jsou konzumo-
vány s jinými potravinami, 
také pomáhají zvýšit absorpci 
nebo biologickou dostupnost 
dalších základních mikroži-
vin, které se nacházejí v ze-
lenině a rýži, jako je železo 
a zinek. Doktorka Thilsted tak 
posouvá číselník globálních 
příběhů o produkci potravin 
k vyšším potravinovým systé-
mům s dopadem na správnou 
výživu miliard lidí. Rodačka 

z Trinidadu a Tobaga a občan-
ka Dánska získala bakalářský 
titul v oboru tropického ze-
mědělství na Západoindic-
ké univerzitě. Postgraduální 
a doktorské studium fyziolo-
gie výživy absolvovala na Ko-
daňské univerzitě.

Světové osobnosti 
na slavnosti vyhlášení 
World Food Prize

Akce, která se koná v Des 
Moines v Iowě v USA už řadu 
let a pravidelně přitahuje více 
než 1 000 účastníků z více 
než 50 zemí, byla označová-
na jako "přední konference 
na světě o globálním země-
dělství". V Borlaugském dia-
logu vystoupila řada slavných 
mezinárodních řečníků, včet-
ně generálního tajemníka 
OSN Ban Ki-moona, předsedy 
AGRA Ko iho Annana, jeho vý-
sostné princezny Haya bint Al 
Hussein, bývalého premiéra 
Tonyho Blaira a Billa Gatese, 
který zahájil svou mnohamili-
onovou iniciativu na pozved-
nutí Afriky na Světové potra-
vinové ceně v roce 2009.

Úsilí Iowanů o zmírnění 
hladu doma i v zahraničí

Den před předáním Světové 
ceny za potraviny se koná 
v Iowě v totéž Capitolu v Des 
Moines Summit o hladu .Toto 
jednodenní setkání, organizo-
vané nadací World Food Prize 

Foundation, založené v roce 
2006 nositelem Nobelovy 
ceny doktorem Normanem E. 
Borlaugem, se všemi čtyřmi 
žijícími guvernéry Iowy vy-
zdvihuje úsilí Iowanů o zmír-
nění hladu doma i v zahraničí. 
Akce, která je zdarma a pří-
stupná veřejnosti zahrnuje 
workshopy s představením 
potravin používaných organi-
zacemi bojujícími proti hladu 
k nasycení ohrožených lidí 
na celém světě. Při této příle-
žitosti byl v roce 2006 umě-
lecky ztvárněn Medailon Nor-
mana E. Borlauga a byl udělen 
doposud pouze 10 osobám 
a institucím.

Iowa State University 
a prof. John J. Pesek 

Pro zajímavost zbývá už jen 
dodat, že jednou z oceněných 
institucí Medailonem Nor-
aman E.Borlauga je i Iowa 
State University, která me-
dailon obdržela v prosinci 
2019 a doyen této univerzity 
profesor John Pesek, mezi-
nárdně uznávaný agronom-
-biochemik a spolupořadatel 
řady významných odborných 
konferencím před 15 roky 
navštívil Prahu a setkal se v té 
době s prezidentem Agrární 
komory ČR Ing. Janem Vele-
bou a projevil jediné přání, 
navštívit pole s řepkou. Jako 
jeho doprovod jsme tak měli 
možnost být v době květu 
žlutých lánů s touto plodinou 

přítomni památného výroku 
tohoto vědce, který po vy-
stoupení z auta objal ve své 
náruči desítky těchto rostlin 
a s vydechnutím dodal,jak 
nám závidí tuto nádheru. 
Uvedl, že Iowa má hlavně 
monokultury soji, kukuřice 
a obilovin, ale na řepku nemá 
půdně-klimatické podmínky 
a to nám závidí. U nás je tomu 
naopak a vyslovil přání,aby-
chom si řepky i náležitě hledě-
li. Zbývá jen dodat, že tomuto 
vědci, zakladateli Národní 
laboratoře pro zemědělství 
a životní prostředí na Iowa 
State University, nechali vlád-
ní představitelé s odbornou 
veřejností za jeho života vy-
budovat budovu s čestnou 
deskou Memory of prof John J. 
Pesek kde se za jeho aktivního 
přístupu pořádaly odborné 
konference . Byl to právě tento 
profesor z Iowy, čtvrtým kole-
nem Moravák, kdo nás přivedl 
ke každoročnímu sledování 
této tak významné ceny, o níž 
se bohužel u nás prakticky 
neví. Zemřel 11.února 2019 
ve věku 98 let kdy právě do-
končil svou knihu vzpomínek 
na jeho život zasvěcený nejen 
vědě,ale i Výboru pro lidské 
vztahy. Právě i on byl velkým 
podporovatelem Světové po-
travinové ceny a nás v České 
republice zasvětil do jejího 
obrovského významu při ře-
šení a hlavně odstraňování 
hladomorů.

Eugenie Línková

Velkolepá budova Iowa State Capitol v Des 
Moines v Iowě je místem každoroční-
ho říjnového ceremoniálu, na kterém je 
předána Světová potravinová cena World 
Food Prize ve výši 250 000 dolarů nej-
novějším laureátům. Ceremoniál údajně 
soupeří s Nobelovou cenou ve Švédsku 
a Norsku a přiláká často více než 800 
zahraničních hostů. Každý rok vystupují 
na pódiu světoví umělci, aby uctili lau-
reáta Světové ceny za jídlo, a událost je 
vysílána živě televizí. Vloni v říjnu tuto 
prestižní cenu uznávanou na celém světě 
jako pomoc i proti potravinouvé nouzi 
převzala během ceremoniálu v Capitolu 
v Des Moines Dr. Shakuntala Haraksingh 
Thilsted a to za svou vlivnou práci v oblas-
ti výživy, ryb a vodních potravinových sys-
témů. Detaily spojené s touto cenou přiná-
šíme jako jediní v ČR v novinách Agrární 
a Potravinářský obzor ve víře, že si nejen 
odborná veřejnost,ale i vládní představi-
telé vezmou z této ceny ponaučení o ne-
smírném významu potravinové pomoci 
ve světě a velkému významu zemědělství 
pro život na této planetě.

Slavnostního předávání cen laureáta Světové ceny za potraviny se zúčastnil i Kofi Annan

Norman E. Borlaug
Shakuntala Haraksingh Thilsted se narodila 1949 v San 
Fernando, Trinidad a Tobago
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Norimberský BIOFACH 
letos až v červenci
Nerozlučná veletržní dvojice BIOFACH a VIVANESS nabídne již 
za necelého půl roku to nejzajímavější z branže bio potravin 
a přírodní kosmetiky, a to onsite i online. BIOFACH a VIVANESS se 
budou konat od 26. do 29. července 2022. Rozhodnutí o odložení 
z tradičního únorového termínu a nové letní datum pro setkání 
mezinárodní komunity biopotravin a přírodní a bio osobní péče 
bylo stanoveno tak, aby vyhovovalo požadavkům registrovaných 
vystavovatelů.

Veletrh opět s návštěvníky

Přípravy tradičního meziná-
rodního setkání bio branže 
na norimberském výstavišti 
jsou již v plném proudu. Ve-
letržní duo nabídne po dobu 
čtyř dní, zcela nově od úterý 
do pátku, po úspěšném loň-
ském digitálním ročníku opět 
osobní setkání přímo v „bio 
Norimberku“. Těšit se lze 
na intenzivní dialog meziná-
rodní bio komunity, netwo-
king, nejnovější informace, 
inovace, vysokou odbornost 
návštěvníků veletrhu, inspira-
ce, objevování a bohaté zážit-
ky. Důraz aktuálního ročníku 
je kladen na Organic.Climate.
Resilience, tedy stále rostoucí 
význam ekologických hodnot, 
odolnosti a ohleduplnosti 
k životnímu prostředí. Těmto 
tématům bude věnována vel-
ká část paralelně probíhající-
ho kongresu.

Onsite i online

V popředí bude tentokrát fy-
zický veletrh přímo v Norim-
berku s digitálním doplněním. 
Jednou z mnoha výhod tohoto 
duálního formátu je, že vybra-
né příspěvky kongresu budou 
živě přenášeny a následně 
k dispozici na digitální plat-
formě. A právě odborný kon-
gres klade v roce 2022 důraz 
na live – zážitek, na osobní 
setkání odborníků branže bio 
potravin a přírodní kosmeti-
ky. Zájemci mohou těžit z no-
vých doplňkových digitálních 
prvků, jako je online dostup-
nost částí kongresu, rozšíře-
né nástroje pro komunikaci 
a sjednávání schůzek online 
a digitální mapování nabídky 
vystavovatelů na místě.

Bio potraviny nabývají 
na síle

Trh s biopotravinami a bio-
produkty se celosvětově dy-
namicky rozvíjí a vykazuje 
silný růst. Podle Výzkum-
ného ústavu pro ekologické 
zemědělství (FiBL) a IFOAM 

– Organics International na-
příklad maloobchodní tržby 
s biopotravinami v roce 2020 
dosáhly na celém světě více 
než 120 miliard eur. Letní roč-
ník veletrhů BIOFACH a VIVA-
NESS 2022 přivítá přibližně 
2.500 vystavovatelů.

Zastoupení českých výrobců

V roce 2022 bude na mezi-
národním setkání bio branže 
zastoupena opět také Česká 
republika prostřednictvím 
společné expozice pod zášti-
tou Ministerstva zemědělství 
ČR. V halách naleznete také 
řadu dalších českých irem 
na samostatných expozicích. 
O iciální příjem přihlášek 
k účasti na veletrhu byl již 
ukončen. 

Ke konci roku 2019 bylo 
v ČR registrováno 825 vý-
robců biopotravin. V prů-
běhu roku 2019 se nově 
registrovalo 133 subjektů, 
a 58 naopak svoji činnost 
ukončilo. Z celkového obra-
tu výroby biopotravin v roce 
2018 ve výši cca 4.233 mili-
onů Kč se uplatnilo na čes-
kém trhu 2.117 milionů Kč, 
tj. padesát procent.. Vývoz 
biopotravin z ČR trvale roste 
a směřuje převážně do zemí 
EU. Průměrná roční spo-
třeba na obyvatele vzrostla 
na 416 Kč a podíl biopotravin 
na celkové spotřebě potravin 
a nápojů dosáhl 1,6 procenta 

(průměr EU činil 76 eur, tj. 
3,7 procent). Nejvíce peněz 
za biopotraviny utratili dán-
ští a švýcarští spotřebitelé 
(shodně 312 EUR na obyva-
tele v roce 2018).

Vedoucí postavení veletrhu 
BIOFACH

NürnbergMesse se svým ve-
letrhem BIOFACH má proka-
zatelnou odbornost v oblasti 
biopotravin. Komplexní řada 
vystavených certi ikovaných 
bioproduktů ukazuje jejich 
rozmanitost – od čerstvých 
produktů, jako jsou mléčné 
výrobky a sýry, ovoce, zele-
nina, suché produkty - obi-
loviny a luštěniny, ořechy 
a cukrovinky, až po nápoje. 
Mezinárodním patronem 
veletrhu BIOFACH je IFOAM 
– Organics International, ná-
rodní podpůrnou organizací 
Německá federace výrobců 
biopotravin (BÖLW). Nedíl-
nou součástí tohoto před-
ního světového veletrhu je 
kongres BIOFACH, platforma 
pro sdílení znalostí, která je 
celosvětově jedinečná. S dal-
šími šesti akcemi BIOFACH 
v Číně, Indii, Japonsku, Jižní 
Americe, Thajsku a USA má 
BIOFACH World globální za-
stoupení a rok co rok sdru-
žuje více než 4.500 vystavo-
vatelů a 150.000 odborných 
návštěvníků.

Bohumil Brejžek

Skutečné VIP osobnosti 
z domova i ze světa

Byl velmi erudovaným věd-
cem a na agronomické fakultě 
v des Moines založil katedru 
Udržitelného zemědělství 
a následně i laboratoř s velmi 
vyspělou technikou, kde o pár 
let později pomáhal na vzor-
cích rozklíčit příčinu vzniku 
hromadného zatažení ne-
moci šílených krav tak zvané 
BSE z Německa do ČR vlivem 
nedokonale ošetřených ma-
sokostních mouček. Pomohl 
tak dodat reportážím na toto 
téma na vědeckém zdůvodní 
a přidal jasné argumenty. Na-
kažlivé částice co způsobují 
její nemoc, priony nebyli tep-
lotně umrtvené,ale dál si žily 
svým životem v krmivu co se 
dávalo skotu a jako odstředě-
ný tuk se dokonce přidávalo 
telatům do náhražky za mlé-
ko. Spor za několik milionů 
tak tenkrát Deníky Bohemia 
s německou irmou co tuto 
katastrofu zavinila vyhrály 
a dík, nesporně mimo jiné, pa-
třil právě i profesoru Peškovi 
co obratem posílal výsledky 
šetření.

Co mne ale taky na místě 
samém nesmírně překva-
pilo? V iowské univerzitní 
knihovně nechyběly ani čes-
ké odborné magazíny, v té 
době tam byly i svazky Řez-
nicko/uzenářských novin, 
u jejichž zrodu jsem stála 
a John Pesek mne v knihovně 
vítal máváním jejich svazky 
co nechával překládat. Ten-
krát byl totiž zájem spolupra-
covat s naším svazem řezníků 
a zástupce další katedry této 
univerzity taky k nám přile-
těl a proběhla velmi zajímavá 

jednání. Netrvalo taky dlou-
ho a i pan profesor navštívil 
Českou republiku s rozhod-
nutím zapátrat na Moravě 
po předcích co se mu i poda-
řilo. Tenkrát přijal i setkání se 
zástupci Agrární komory ČR, 
s jejím prezidentem Janem 
Velebou a já jej krátce prová-
zela za polními zajímavostmi 
s hlavním cílem spatřit v kvě-
tu řepku. Bylo to v období 
právě rozpuku do krásné 
žlutě a John Pesek to taky 
patřičně ocenil. Již tehdy 
jsem si všimla, jak při vyzve-
dávání před cestou v jeho 
pokoji pečlivě vymýval lahev 
od mléka a stejně tak i ke-
límky od jogurtů,aby se při 
třídění odpadu dodržovalo 
vše jak má být. Netušila jsem, 
že právě on založil na uni-
verzitě onu tak významnou 
katedru Udržitelného ze-
mědělství po níž se ve světě 
opičila řada dalších univerzit. 
Do hloubky se tam mimo jiné 
probíralo jak půdu nechat žít 
svým přirozeným způsobem, 
s co nejméně chemie. Na toto 
téma spojeného s ochranou 
přírody i pořádal v nádher-
ném sále budovy kde se léta 
i udílejí jakési „Nobelovky“ 
za potraviny World Food 
Prize konference pro od-
borníky z celého světa . Jeho 
jméno je tak zemědělským 
i potravinářským expertům 
známo po celém světě. A do-
slova na univerzitě pomohl 
rozšířit si obzory u stovek 
zahraničních stážistů, jimž se 
věnoval s takřka otcovskou 
péčí. V prvopočátcích těchto 
stáží jsme na jejich závěr,kdy 

předcházely většinou takové 
3 týdny letů do různých míst 
USA na farmy,do výzkum-
ných ústavů,ale i lesního 
hospodářství jsme měli slo-
žit takovou malou disertační 
práci.V ní jsem tenkrát od-
soudila vysoké dávky chemie 
do půdy co byly zhruba 3x 
tak vysoké jako u nás a šoko-
valy mne injekční stříkance 
anabolik před každým doje-
ním do svalů kravám. Prý aby 
si co nejdéle udržely vysokou 
dojivost. V této práci jsem se 
vyjádřila velmi kriticky s tím, 
že mi asi mou práci neuzna-
jí a diplom nedostanu. Stal 
se opak a právě prof Pešek 
vysoce vyzvedl tuto kritiku 
a bral to jako zadostiučinění, 
že jeho stará pravlast si ještě 
udržuje daleko citlivější vztah 
k zemědělství a živočišné 
produkci. Stali jsme se přáteli 
na dálku a do poslední chvíle 
svého bohatého života, do 98 
let mi pan profesor pravidel-
ně posílal dopisy plné odkazů 
na novinky v této oblasti . Jen 
jsem litovala,že tolik odbor-
ných statí co dopisy obsaho-
valy k sojovým bobům jsem 
v praktickém životě novináře, 
sice se zaměřením na země-
dělství, až tak nevyužila. Kla-
ním se před jeho památkou 
a ráda si čtu v jeho velmi ob-
sažné knize jeho života co mi 
ještě hned po jejím vydání sti-
hl v roce 2018 poslat. Za rok 
na to umřel a že je vzorem pro 
nás všechny, neméně tak pro 
mladou nastupující generaci 
zemědělských odborníků, je 
nade vše jasné.

Eugenie Línková

Naší mladé generaci 
jsou často v různých 
magazínech dávané 
za vzor tak zvané VIP 
osobnosti z řad herců 
a zpěváků. My starší 
je z valné části vů-
bec neznáme, mnozí 
z nich se doposud ani 
ničím významným 
neproslavili a s po-
divem zjišťujeme, 
že ti skutečně zají-
mavé lidé, co doma 
i ve světě něco extra 
dokázali jsou lidově 
řečeno pasé. Zasta-
vím se proto ráda 
u profesora Johna 
J. Peška ze Zeměděl-
ské univerzity v Iowě, 
přesně z Iowa State 
University se sídlem 
v des Moines, kde 
řada zemědělských 
expertů z ČR po roce 
1990 absolvovala 
stáž a pan profesor 
v té době již penzinovaný, ale stále velice aktivní, měl tyto stážisty 
na starost. Pamatuji se, jak na uvítanou v pokoji hotelu kde jsem 
po dobou stáže bydlela, byla na stole na uvítanou krásná kytice 
a u ní stálo česky Dobrou chuť. Pan profesor byl sice už třetím tak 
zvaným „kolenem“ Moravanů co se v předminulém století vylodili 
v Americe, aby tam začali nový život, ale česky už prakticky neu-
měl. Prozradím na něj, že se ale v té době začal o češtinu aktivně 
zajímat a během takových 8-10 let byl schopen mluvit aktivně 
mateřtinou pra pra rodičů z jižní Moravy.

Profesor John J. Pesek z Iowa State University se sídlem v des Moines
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Velikonoční pohlazení s recepty co posílí a potěší
Nová kuchařka Hanky Zemanové mne inspirovala k velikonoč-
nímu zastavení. Otevřela jsem totiž tuto velmi obsažnou kni-
hu jen tak namátkou a titulek statě Velikonoce jako možnost 
proměny, mne nejen zaujal, ale vnukl nápad. V únorovém čísle 
novin se budeme věnovat právě tomuto krásnému svátku s ní. 
Hanka Zemanová má nejen zajímavé postřehy z probouzející 
se přírody po zimě,ale dává přímo ochutnat různé bylinky jara 
a nabízí recepty, jak je uchopit v kuchyni. A že sama umí uvařit 
a upéci různé dobroty to i takto prokazuje, vše má totiž dopředu 
vyzkoušené a jako vystudovaná pedagožka umí i ztvárnit. Dnes 
se věnuje již hlavně právě této činnosti, receptům z přírodních 
zdrojů a tvoření dobrot, co jednoznačně posílí naše tělo.

A tak ve stati nazvané Veli-
konoce u nás doma se do-
čteme, že každý jednotlivý 
den od Zeleného čtvrtka až 
do Velikonočního pondělí 
máme a spojený s nějakou 
činností a určitými prožit-
ky..Paní Hanka to alespoň 
tak má a s dvěmi dcerami si 
tyto svátky umí patřičně užít 
a podle snímků v knize nikdo 
z nich rozhodně nezahálí. 
V košíčku na fotce jsou totiž 
různé lupeny bylin a nejsou 
to jen kopřivy a bršlice,jak 
hlásá mezititulek v textu. 
Jsou tam k vidění i jitrocel, 
pampeliška, řebříček, šťovík 
a dokonce se nabízí i kvítka 
sedmikrásek a ialek. Ty po-
slední jsou prý na ozdobu 
talíře, ale ostatek se z plného 
košíčku zhodnotí v kuchyni. 
A jak nám paní Hanka vysvět-
lila, sedmikrásky suší a při-
dávají se do zimních čajů, 
z ialek je zase vynikající ial-
ková voda co chutná po jejich 
vůni. To zpětně i vysvětlilo, 
proč ve Švýcarsku když vás 
na horské chatě uctí při ně-
jaké oslavě šampaňským, tak 
na dně je ialkový sirup, taky 
skvostná chuť.

Pod názvem devatero bylin 
nebo taky zelená devítka je 
poklad přírody, na jehož vy-
dání se lidé v předvečer Ve-
likonoc těšili po staletí a tak 
pro přesnost, abychom se ne-
spletli je v kuchařce jejich vy-
obrazení. Věřilo se, že jsou lé-
kem na nejrůznější zdravotní 
potíže a z devatero bylin se 
tak dělala vynikající polévka 
a špenát z kopřiv nebo první 
salát z mladých listů pampe-

lišky. To, jak se v knize uvádí 
by rozhodně na Zelený čtvr-
tek nemělo chybět na svá-
tečním stole. Než si uvedeme 
recept, ty bylinky, jichž je víc 
než devět si vyjmenujme. Je 
to mimo již jmenované kop-
řivy a pampelišky i bršlice, 
popenec, sedmikráska, jitr-
ocel,šťovík, medvědí česnek, 
pelyněk, černobýl, orsej jarní, 
nebo třeba potočnice lékař-
ská a pár dalších by se jistě 
ještě dalo dát do tohoto vý-
čtu. Držme se ale kuchařky 
a pojďme ochutnat první jar-
ní dobrotu.

Špenátová polévka 
s kopřivami a bršlicí

Na pět porcí je potřeba 150-
300 gramů mladých lístků 
kopřiv, kdy část lze nahradit 
mladou bršlicí. Zatímco kop-
řivy necháme ve vodě spa-
řit a slitý nálev použijeme 
do polévky, bršlici dáme 
do osmahnuté cibule do zla-
tova na ghíčku, přidáme 
špenát a nakonec i s jemně 
pokrájenými kopřivami res-
tujeme a vše pak povaříme 
ve slité vodě z kopřiv 5-8 mi-
nut. Na závěr se vše rozmixu-
je ponorným mixérem a do-
chutí se smetanou a utřeným 
česnek se solí dle chuti.

Další variantou je špenát 
s kopřivami bršlicí, kdy se 
postupuje obdobně,jen se dá 
namísto litru jen 200 ml vody 
a hustá pochoutka se pak 
může ozdobit jak kdo to má 
rád, třeba i volským okem,jak 
se to někde dělává.

Jáhlový nákyp s kopřivami

Tahle dobrota zasytí a lahodí 
svou barevností i oku. Na 3-4 
porce je potřeba 150 gramů 
jahel, které se vaří do změk-
nutí až je z toho kaše. Pak 
se použije 50-150 gramů 
mladých kopřiv a listů pam-
pelišky a k nim se po jejich 
blanšírování přidá bršlice. 
Na přepuštěném másle, tak 
40 gramů se orestuje čer-
vená cibule v množství tak 
250 gramů, 5 stroužků čes-
neku a 50-100 gramů slani-
ny nebo 200 gramů šunky 
a 100 gramů pórku. Vše se 
smíchá,dochutí pepřem, 
případně tymiánem a utře-
ným česnekem a nakonec se 
vmíchá pět rozšlehaných va-
jec. Může se z bílků i ušlehat 
pěna, aby nákyp byl víc na-
čechraný. Vše se dá do vyma-
zaného pekáčku, posype se 
mandlemi a při 180 stupních 
se peče tak 45 minut. Nako-
nec se nechá nákyp krátce 
zezlátnout na grilu. Nákyp 
je dobré vytáhnout z trouby 
15 minut před servírováním, 
aby se trochu zpevnil a dal se 
dobře krájet.

Zelené osení se 
po Velikonocích vypije

K Velikonocům neodmyslitel-
ně patří jak kraslice s pomlás-
kou, tak i zelené osení v kvě-
tináči, často zdobené právě 
malovanými vejci. Ani to se 

nevyhodí a slouží následně 
jako životabudič. Hanka Ze-
manová doporučuje bio-ječ-
men, co si objednává od ir-
my Probio. Po Velikonocích, 
kdy splnil svůj úkol zelené 
ozdoby jej Hanka Zemanová 
naseká do polévky,ale větší 

část odšťavní .Získá tak malé 
množství velmi silného kon-
centrátu,který pak s dětmi 
popíjí s vlažnou vodou. Kon-
centrát vydrží i několik dní 
v ledničce. Je to skvělá mine-
rální výživa podporující kr-
vetvorbu. Obilky bio ječmene 

je dobré vysévat tak 14 dní 
před Velikonocemi. Zemina se 
dá do květináče tak do výšky 
5-8 cm, posype se hustě obil-
kami ječmene a na to se dá 
2 centimetrová vrstva zeminy. 
Osení vyroste tak do 12 dní 
po vysetí obilek.

VELIKONOCE



 37ÚNOR 1/2022Potravinářský obzor

Pampeliška v naší kuchyni

Když prý Japonec George Oh-
sawa, jeden z otců makrobio-
tiky spatřil v Evropě louku 
s pampeliškami,vycítil její léči-
vou sílu a řekl, že tam kde ros-
te tato nádherná rostlina není 
potřeba dovážet žen šen jako 
posilující lék. A tak se pampe-
liška dostala jako jedna z nej-
pozitivnějších divokých potra-
vin pro lidi Západu. Zařazení 
pampelišky do kuchyně jako 
běžnou jarní zeleninu uvítají 
především naše játra, žlučník,-
kůže, ale i krev,dodá jim na ži-
votní energii. Dcery Hanky 
Zemanové jsou u této statě ku-
chařky na snímcích s věnečky 
pampelišek ve vlasech, jejich 
maminka má pro každou část 
této rostliny jara a Velikonoc 
své speci ické využití v kuchy-
ni..Z kořenu vaří čaj a nebo jej 
nakrájí na kolečka a sní se jen 
tak. Dá se i blanšírovat, opé-
kat a upravovat podobně jako 
chřest nebo černý kořen. Nej-
častěji se používají ale mladé 
listy a to jak do salátů,poma-
zánek a nebo do omelet a po-
lévek. I stvoly se dají využít,-
dobré jsou prý do pomazánek 
na jemno nasekané a nebo jen 
tak na chlebu s máslem jako 
jemný posyp. V knize Rytmus 
roku je i popsána jarní kúra 
z nahořklých stvolů, která se 
doporučuje na zregenerování 
jater a žlučníku.

Listy a poupata je dobré před 
použitím minutku blanšírovat 
v horké vodě kdy ztratí na hoř-
kosti a jsou dobré do placiček, 
na těstoviny namísto špenátu, 
do šťouchaných brambor nebo 
jako samostatná zeleninová 
příloha. A kdo má rád šťávy 
a smoothie, pak pampeliškové 
listy je dobré zařadit mezi lis-
ty a byliny vhodné k mixování 
a odšťavňování jako je i řebří-
ček, jitrocel a další byliny jara.

Pampeliška léčivou šťá-
vou ze stvolu odstraňuje kuří 
oka a bradavice,je léčivá i při 
revmatismu a pomáhá čistit 
klouby a doporučuje se při 
cukrovce..Díky inulinu snižuje 
hladinu cukru v krvi.

Mandlový beránek slazený 
rýžovým sirupem

A co by to bylo za Velikonoce 
kdyby chyběl beránek,který 
Hanka Zemanová peče o Bílé 
sobotě a nikdy jej dřív nejí 
než na Boží hod velikonoční. 
Je to prý odkaz její babičky 
co stejně tak přistupovala 
i k vánočce, která se zakrojila 
zase až na Boží hod vánoční. 
Dobré je si prý hodinu před 
mísením směsí nechat máslo, 
vejce, rýžový sirup a mouku 
při pokojové teplotě a pak 
se vyšlehá 150 gramů másla 
se třemi žloutky,následně se 
dodá sirup a bílky a vše se dál 
šlehá do pěny. Nakonec se dá 
200 gramů špaldové mouky 
půl lžičky pravé vanilky 3 lžič-
ky kypřícího prášku do pečiva 
50 gramů čokopeciček nebo 
najemno nakrájené čokolády 
a na závěr až je těsto uhněte-
né se přidá 50 gramů rozinek 
a brusinek a vše se dá do for-
my vysypané jemně mletými 
mandlemi. Beránek se pak 
peče při teplotě 160 stupňů 
Celsia tak 45 minut. Špaldová 
mouka je zdravější a rýžový si-
rup je méně sladký, vznikl pou-
ze z obilí, má nižší glykemický 
index a ke zdraví jsou obě in-
gredienci šetrnější. Zbývá už 
jen popřát krásné a ničím ne-
rušené Velikonoce.

Kniha o zdravém jídle
RYTMUS ROKU – 
nejkrásnější, nejvý-
pravnější a dlouho 
očekávaná kniha 
Hanky Zemanové, 
autorky bestselle-
rů o zdravém jídle 
a životě v souladu 
s přírodou, právě 
vychází! Je to bez 
nadsázky kniha ne-
jen pro celý rok, ale 
i pro celý život. 

Po úspěšné Biokuchařce 
a BioAbecedáři, kterých se 
prodalo přes 75 000 ks, při-
chází Hanka Zemanová s ce-
loročním průvodcem, v němž 
se dozvíte, jak nás příroda 
svými sezónními a lokálními 
dary každý měsíc posiluje 
a léčí. 

Kniha nabízí mnoho inspi-
race, jak sladit zdravý životní 
styl s ročním obdobím, jak 
přirozeně posilovat imunitní 
systém správným výběrem 
sezónního jídelníčku, jak 
zpracovávat lokální superpo-
traviny a jak připravovat léči-
vé čaje, výživná jídla a elixíry 
z darů naší přírody. 

Mezi „superfoods“, které 
máme přirozeně k dispozi-
ci, Hanka zařadila mimo jiné 
i dostatečný spánek v úplné 
tmě, práci s půdou, přirozený 
pohyb na vzduchu a na slunci 
či vzájemné doteky. 

Kniha je vyústěním ně-
kolikaleté autorčiny práce 
a mnohaletých zkušeností ze 
života na venkově. Hanka Ze-
manová na knize slupracova-
la se třemi lékařkami zamě-
řenými na středoevropské 
léčivé jídlo a byliny, tradiční 
čínskou medicínu, ájurvédu 
a antroposo ii. 

Kniha Rytmus roku je vý-
jimečná nejen svým obsa-
hem, ale i kvalitou informací, 
které recenzovaly tři lékař-
ky: MUDr. Michaela Šimko-
vá, MUDr. Martina Zisková 
a MUDr. Hana Sirotková. 

(egi)

Co je obsahem knihy 
Rytmus roku (ve struč-
ných bodech)
• Život v rytmu přírody 

jako zdroj léčivé síly.
• Dary divoké přírody 

v naší kuchyni. 
• Lokální superpotraviny.
• Nápoje a elixíry z příro-

dy. 
• Zdravý sezónní jídelní-
ček. 

• Informace garantované 
lékaři. 

• Nádherné autentické fo-
togra ie. 

VELIKONOCE

Pelargonie, která léčí nachlazení
Pelargonii neboli 
muškát zná každý. 
Ale pouze jeden 
z afrických druhů, 
Pelargonium sido-
ides, má vlastnosti, 
které si zaslouží 
pozornost i z lé-
kařského hlediska. 
Pomáhá totiž na po-
tíže s dýchacími 
cestami. 

Zázrak zvaný Pelargonium 
sidoides

Pelargonium sidoides je krás-
ně kvetoucí jihoafrická pelar-
gonie, jež volně roste pouze 
na území jižní Afriky. Má duž-
naté červené kořeny a okrouh-
le srdčité listy s dlouhým řapí-
kem hustě pokryté žlaznatými 
trichomy. Květy jsou pětičetné, 
zygomorfní, tmavě červené až 
téměř černé. Středoevropské 
klima ani žádné jiné pro ni 
není vhodné. Je to trvalka, kte-
rá ke svému životu potřebuje, 
aby teplota neklesla pod 5 °C. 
Vyžaduje prosluněné a chrá-
něné místo. pro farmaceutické 
účely se pěstuje na plantážích, 
kde se sklízíJak totiž rostli-
na stárne, její kořen tmavne 
a když je tři roky stará, obsa-
huje kořen optimální množství 
aktivních látek pro medicínské 
využití. V této fázi jsou rostliny 
ručně sklizeny, roztříděny, ko-
řeny oprány, usušeny a vylou-
hovány. 

Domorodý lék

O léčebných účincích toho-
to druhu pelargonie dobře 

věděli afričtí domorodci. Ko-
řeny Pelargonium sidoides 
vykazují řadu léčivých účinků 
a mezi domorodci Zulu, Xhosa 
a dalších kmenů patřily mezi 
vysoce ceněná léčiva k léčbě 
plicních onemocnění zahrnu-
jících kašel, bolest na prsou 
a tuberkulózu, k léčbě gastro-
intestinálních potíží, jaterních 
onemocnění, průjmu, men-
struačních potíží a vředů. 

Pomocí nápoje z jejich ko-
řenů léčili před více jak 100 
lety jistého Angličana Char-
les Henry Stevense, který 
vycestoval do Afriky na do-
poručení svých lékařů. Měl 
totiž těžkou tuberkulózu 
v pokročilém stádiu a klima 
jižní Afriky mělo ulevit jeho 
útrapám. Na území dnešního 
státu Lesotho poznal Stevens 
domorodého léčitele, kte-
rý mu poté podával dvakrát 
denně odvar z kořenů Pelar-
gonium sidoides. Po čtyřech 
měsících se pak vrátil zpátky 
do Anglie téměř zdráv. 

Jeho dobrý stav vyvolal 
v Anglii a poté i v Evropě vel-
ký zájem o výtažek z kořene 
byliny a následně se začal 
používat k léčbě tuberkulózy 

pod zulským názvem Umcka-
loabo a to až do objevu antitu-
berkulotik (Název Umckalo-
abo etymologicky pochází ze 
zuluského slova umKhulkane 
= plicní onemocnění a uHlabo 
= bolest na prsou). Poté kořen 
Pelargonium sidoides upadl 
v zapomnění a až v roce 1970 
se Umckaloabo dočkalo v Ev-
ropě renesance. Už se sice ne-
používalo k léčbě tuberkulózy, 
ale vykazovalo velmi dobré 
výsledky u jiných infekčních 
onemocnění dýchacích cest. 
Patentovaný extrakt z Pelar-
gonium sidoides označovaný 
jako používá při akutním zá-
nětu průdušek, jenž je v na-
prosté většině způsoben viry. 
A co víc .

Bohumil Brejžek
foto archiv autora

Kořen pelargonie

Květ pelargonie Pelargonium sidoides
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„Vítězství v soutěži Vinařství 
roku stavíme jednoznačně 
na vrchol našich úspěchů 
za naše nasazení v loňském 
roce. Velmi potěšující je ale 
i zisk zlatých medailí za vína 
zařazená mezi sto nejlepších 
v Salonu vín České republiky 
2022 a to pro všechna naše 
tři vinařství, kromě LAHO-
FERU tedy i pro Vinařství 
HANZEL a WALDBERG,“ sdě-
lil obchodní a marketingový 

ředitel Vinařství LAHOFER 
Daniel Smola.

„Domnívám se, že náš 
úspěch v této soutěži je za-

ložen na tom, že zcela na-
plňujeme její obsah - tedy 
nejen výrobu kvalitních vín, 
ale i přesah do jiných oblas-
tí. V našem případě jde jistě 

o novou i mezinárodně oce-
ňovanou architekturu předlo-
ni otevřené budovy Vinařství 
LAHOFER u Znojma, pořádání 
řady kulturních a sportov-

ních akcí a samozřejmě účast 
na spoustě vinařských akcí, 
úspěchy ve vinařských soutěží 
v tuzemsku i zahraničí, aktivi-
ty v oblasti cestovního ruchu, 
podpora vinařů a vinařských 

cílů v rámci celé Znojemska, 
aktivní zapojení do řady re-
gionálních spolků a sdružení, 
charitativní aktivita a spousta 
dalšího," dodal Smola.

(egi)

Nejlepším vinařstvím roku 
2021 se stalo vinařství Reisten
Šampionem dvanáctého ročníku soutěže 
VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021 bylo 
vyhlášeno vinařství REISTEN z Pavlova 
v samém srdci Pálavy, které zároveň zvítě-
zilo v kategorii středních vinařství s roční 
produkcí do 250.000 litrů. V kategorii 
malé vinařství do 50.000 l/rok uspělo vi-
nařství Salabka a v kategorii velké vinař-
ství nad 250.000 l/rok komisi stejně jako 
v loňském roce nejvíce zaujalo vinařství 
LAHOFER. Prestižní oborovou soutěž po-
řádá každoročně Svaz vinařů ČR.

Ještě než moderátor Marek 
Eben v samém závěru slav-
nostního večera vyhlásil vý-
sledky již dvanáctého roční-
ku prestižní oborové soutěže, 
musela odborná komise na-
vštívit devět vinařství, která 
postoupila do inále, přímo 
v jejich provozech. Zde po-
soudila, jak plní nastavená 
kritéria, a hlavně jak naplňu-
jí hlavní myšlenku soutěže, 
tedy aby dlouhodobě převy-
šovala běžnou praxi v oboru 

a posouvala ho stále kupře-
du. O výsledcích bylo rozhod-
nuto. V roce 2021 nad ostatní 
nejvýše čnělo právě vinařství 
REISTEN s přiléhavým mo-
ttem „Pálava je naše!“. Teď 
je kromě Pálavy jejich také 
titul VINOZOOM VINAŘSTVÍ 
ROKU 2021.

„Naší ilozo ií je šetrné za-
cházení s vinicemi a respekt 
a ohleduplný přístup k pří-
rodě. To a jedinečný pálavský 
terroir nám pomáhá vyrábět 

vína charakteristická svou 
hlubokou mineralitou a koře-
nitostí. Ocenění nejen našich 
vín, ale i toho, jak k nim při-
stupujeme a pracujeme ve vi-
nařství nás nesmírně těší, 
ale i zavazuje do dalších let,“ 
sdělil Roman Frič, obchodní 
ředitel z vítězného vinařství 
REISTEN.

Kategorii malé vinařství 
ovládlo pražské vinařství 
Salabka, které jako jediný 
zástupce z Čech prokázalo, 
že lze při nekompromisním 
přístupu k révě i vínu dosa-
hovat výjimečných výsledků 
i mimo jižní Moravu. V kate-
gorii velké vinařství obhájilo 
loňské prvenství vinařství 
LAHOFER. Vinařství ze Zno-
jemska tak potvrdilo svou 
vysokou úroveň a nespornou 
kvalitu.

Kromě hlavních cen Svaz 
vinařů dále udělil ceny „LO-
MAX Enolog roku 2021“ – 
cena mladému vinaři, enolo-
govi do 40 let, kterou získal 
Ing. Jakub Smrčka z THAYA 
vinařství. Cenu „Počin roku 
2021“ získal Ústav vinohrad-
nictví a vinařství zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity 
za uvedení do života inova-
tivního projektu na opětov-
né využití kvasných plynů, 
jejich jímání během fermen-
tace a upotřebení do vinař-
ské technologie či potravi-
nářských produktů. „Cenu 
prof. Viléma Krause, CSc.“ 
pro významnou vinařskou 
osobnost za její celoživotní 
přínos v oboru vinohradnic-
tví nebo vinařství obdržel 
Ing. Břetislav Palička, CSc.Ve 

inále se utkalo devět vinař-
ství. Za malá vinařství to byla 
pražská Salabka Praha s.r.o., 
Vinařství Lacina a Vinařství 
Piálek & Jäger s.r.o., za střed-
ní vinařství THAYA vinařství, 
spol.sr.o., Ing. Miroslav Vola-
řík a vítězný REISTEN, s.r.o., 
za velká vinařství CHÂTEAU 
VALTICE - Vinné sklepy Val-
tice, a.s., Vinařství LAHOFER, 
a.s. a Nové Vinařství a.s.

Vítězi titulu se v minulosti 
stala vinařství Škrobák, Víno 
J. Stávek, Vinselekt Mich-
lovský, Bohemia Sekt, Hana 
Mádlová, Znovín Znojmo, 
Château Valtice – Vinné skle-
py Valtice, Zámecké vinařství 
Bzenec, Vican rodinné vinař-
ství a dvakrát vinařství Son-
berk.

Soutěž vyhlašuje a titul 
„Vinařství roku“ uděluje 
Svaz vinařů České republiky 
ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za vý-
znamné podpory Vinařského 
fondu ČR a Jihomoravského 
kraje. Generálním partnerem 
soutěže se letos nově stala 
značka VINOZOOM, hlavními 
partnery jsou tradičně Al-
bert s nabídkou vín inalistů 
v exkluzivní vinotéce v Praze 
na Chodově a Vinolok, vý-
robce skleněných uzávěrů. 
Během celého průběhu sou-
těže se degustují vína z ručně 
vyrobených skleniček sklár-
ny KVĚTNÁ 1794. Přírodní 
minerální vodu s unikátním 
složením dodá společnost 
Krondorf. Dalšími partne-
ry jsou Haier vinotéky, J&T 
Bank, Lomax a Bohemia sekt. 

(egi)

Čím myslíte, že jste 
nejvíce přispěli 
v i n a ř s k é m u 
oboru nebo 
ho posunuli 
kupředu. Jak 
jste tedy naplnili 
hlavní myšlenku sou-
těže?
 Nebojíme se zapojit do no-
vých a inovativních postupů, 
jako je např. najímání a po-
užití vlastního CO2. Máme 
jasně nastavený kodex pro 
kvalitu, což odráží napří-
klad to, že jsme byli přijati 
do spolku VOC Pálava. Ten 
má podle nás ta nejpřísnější 
a nejtvrdší pravidla. Dalším 
ukazatelem kvality je zís-
kání významných ocenění 
našich vín na mezinárod-
ních soutěžích. V neposled-
ní řadě jsme v této nelehké 
době investovali prostředky 
na podporu a rozvoj vinař-
ství, tak aby k nám a do naší 
oblasti zavítalo co nejvíce 
lidí. Vytváříme prostor, kde 
se potkává výjimečné mís-
to s vinařským uměním, 
za kterým rádi přijíždějí mi-
lovníci dobrého vína.

Proč myslíte, že zvítězi-
lo zrovna vaše vinařství?
Myslím, že nejlépe to vy-
jádřil náš enolog Zdeněk 
Musil: „Protože duše Pála-

vy je v těchto vínech, tak jak 
má.“ A já bych to jen malin-
ko doplnil: „Tak, jak u všech 
našich lidí ve vinařství.“ 
Investovali jsme všichni ob-
rovské úsilí do vybudování 
jedinečného prostoru, který 
má neopakovatelného genia 
loci v rámci Pálavy, a v prů-
běhu posledních let jsme 
také posunuli kvalitu našich 
vín mezi ty nejlepší v ČR.

Co pro Vás výhra 
a úspěch v soutěži zname-
ná?

Výhra je nesmírné oce-
nění každého jednotlivého 
člověka v našem vinařství. 
Je to pocit hrdosti na lidi, 
kteří do toho dávají své srd-
ce a duši proto, aby skrze 
naše víno mohli připravit 
skvělý zážitek lidem, co ho 
mají rádi. Neustále pracovat 
na posouvání již dosažené-
ho je zároveň obrovský zá-
vazek do budoucna.

Eugenie Línková

Zisk zlatých medailí za vína zařazená mezi sto
nejlepších v Salonu vín České republiky 2022
I k dalšímu vítězství, tentokrát dokonce 
po roce opakovanému se vyjádřil obchod-
ní ředitel Jde o vítězství v kategorii velké 
vinařství nad 250.000 l/rok, kdy komisi 
stejně jako v loňském roce nejvíce zaujalo 
vinařství LAHOFER.

Radost na slavnostním večeru netajil Daniel Smola (červená košile) a Jaroslav 
Chaloupecký z Vinařství LAHOFER .

Jasně nastavený 
kodex pro kvalitu
Dvěma vítězným irmám, jejich obchod-
ním ředitelům, jsme po slavnostním aktu 
položili několik otázek. Začněme Marti-
nem Fričem. Vinařství kde působí se stalo 
Šampionem dvanáctého ročníku soutěže 
VINOZOOM VINAŘSTVÍ ROKU 2021. Jde 
o vinařství REISTEN z Pavlova, které se 
nachází v samém srdci Pálavy

Zleva Martin Chlad (prezident Svazu vinařů) a Ing. Jakub Smrčka (Enolog roku 
vinařství THAYA)

Zleva je Ondřej Stejskal, ředitel vinařství Reisten a Roman Frič - Head of Sales & 
Marketing

S Markem Ebenem je na fotce Ing. Břetislav Palička, CSc.

VINAŘSTVÍ
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Loňský rok byl pro státní veterinární dozor
v ČR jedním z nejnáročnějších v historii
Naše české kontrolní orgány se po mnoho let vyznačují vysokou 
profesionalitou, nepodplatitelností a obrovským citem pro věc. 
To poslední z řečeného platí zejména o veterinářích a to jak sou-
kromých, tak ve službách Státní veterinární správy(SVS). Naštěstí 
nám do zahraničí v poslední době neutíkají jako lékaři, kteří 
jdou za lepším inančním ohodnocením do zemí zejména staré 
patnáctky EU, tedy hlavně do Německa, Rakouska,ale i Dánska 
a v poslední době i do Norska. My všichni,co máme doma i zvířecí-
ho mazlíčka jen potvrzujeme, jaký lidský přístup, současně na ob-
rovské profesionální úrovni mají k nim veterináři ze svých klinik 
a k hospodářským zvířatům zase ti, tak zvaně „terénní veterináři“. 
A kontrolní přísnost veterinářů SVS je plně na místě a nelze se di-
vit, že jsou dosud v mnoha ohledech přísnější než jejich kolegové 
z EU. Jako spotřebitelé jsme za to vděčni, protože zbytečně nekon-
zumujeme nadlimitní množství některých hormonů, anabolik, 
či další chemie, co je prokazatelně v mase a mléčných výrobcích 
zámořských producentů. Ty k nám dosud nesmí a je jen chvály-
hodné, jak přísně se staví SVS k nemocem zvířat, z nichž některé 
mohou být i přenosné na lidi. Za to jim patří velký dík.

K věci se v rozhovoru na toto 
téma pro náše noviny vy-
jádřil ústřední ředitel SVS 
MVDr. Zbyňek Semerád.

V loňském roce bylo v ČR 
dost výskytů ptačí chřipky. 
Jaké množství drůbeže mu-
selo být v důsledku nemoci 
zlikvidováno a které druhy, 
v jakém množství to bylo 
především? Letos je větší 
výskyt u kachen na Pardu-
bicku nebo i jinde?
Oproti předcházejícímu 
roku došlo v ČR v roce 2021 
k výraznému nárůstu počtu 
případů vysoce patogenní 
ptačí chřipky (HPAI) a to 
jak v chovech drůbeže, tak 
u volně žijících ptáků a ptáků 
v zajetí. Celkem bylo potvr-
zeno rekordních 48 ohnisek 
HPAI (47 v chovech drůbeže 
a 1 ohnisko u ptáků držených 
v zajetí) subtypů H5N8 a také 
H5N1u něhož existuje riziko 
přenosu na člověka. Utraceno 
v ohniscích muselo být více 
než 330 000 kusů drůbeže 
a dalších ptáků. Nejčastěji 
se jednalo o nosnice (nejpo-
četnější chovy) a dále násle-
dovali kachny a husy. Virus 
HPAI subtypu H5N8, H5N5 
a H5N1 byl v roce 2021 po-
tvrzen u celkem 79 ks volně 
žijících ptáků (51 labutí vel-
kých, 19 volavek, 7 kachen 
divokých, 1 čáp bílý a 1 husa 
velká). 

Loňská podzimní vlna avi-
ární in luenzy se vyskytova-
la především na jihu Čech, 
objevil se ale také zasažený 
velkochov nosnic na Lito-
měřicku. V letošním roce se 
pak ohniska AI vyskytovala 
na jižní Moravě, v jižních Če-
chách a na Pardubicku.

 
Zaznamenali jste i přenos 
na lidi, ošetřovatele nebo 
i veterináře? Co se v tako-
vých případech dělá?
Nezaznamenali jsme žádný 
takový přenos. V případech 
ohnisek, v nichž se prokáže, 
že se jedná o subtyp se zoo-
notickým potenciálem (tedy 
možností přenosu na člověka) 
místně příslušná KVS vždy 
kontaktuje místně příslušnou 
krajskou hygienickou stanici 
a ta provádí své šetření z po-
hledu humánní hygieny.
Další více rozšířenou ne-
mocí byl vloni prasečí mor, 
vyskytující se především 
u divočáků. Dostal se i do do-

mácích chovů a kolik celkem 
muselo být prasat zlikvido-
váno? Přetrvává tato nákaza 
i letos a kde?
Ačkoli byl AMP v České repub-
lice úspěšně vymýcen a po-
slední pozitivní případy u pra-
sat divokých pochází z 15. 4. 
2018 (v chovech domácích 
prasat nebyla tato nákaza v ĆR 
zaznamenána nikdy), riziko 
opětovného zavlečení této in-
fekce na naše území nadále 
trvá a v poslední době nebez-
pečně roste.Vzhledem k nepří-
znivé nákazové situaci zejmé-
na v Polsku a Německu a s tím 
spojeným rostoucím rizikem 
zavlečení afrického moru pra-
sat (AMP) do ČR, byla v listo-
padu 2020 v části Ústeckého 
a Libereckého kraje vymezena 
oblast s intenzivním odlovem 
prasat divokých. Tato oblast 
se v závěru listopadu 2021 
rozšířila podél celé hranice 
s Polskem na území dalších 
čtyř krajů. V období 16. 11. 
2020 – 31. 12. 2021 bylo v celé 
oblasti s intenzivním odlovem 
uloveno a vyšetřeno více než 
8000 prasat divokých, všechna 
vyšetření byla AMP negativní. 
V rámci celoplošného monito-
ringu bylo vyšetřeno v celé ČR 
více než 2200 uhynulých pra-
sat divokých a také 3500 do-
mácích prasat v případě pode-
zření. Opět ve všech případech 
s negativním výsledkem.

I tato nemoc je přenosná 
na lidi? Pokud ano, co se 
v takových případech musí 
hned udělat?

AMP není přenosný na člo-
věka ani na jiné druhy zvířat.

Pro obě nemoci platí i ně-
jaká opatření na letištích, 
aby se zabránilo přenosu?
Zde je třeba připomenout, že 
v celé EU platí harmonizovaný 
přístup pro dovoz tzv svači-
nek. Do EU není zkrátka mož-
né dovážet pro osobní spo-
třebu maso, masné výrobky, 
salámy, šunky, klobásy a rov-
něž mléko, mléčné výrobky, 
máslo, sýry, jogurty, Dodržo-
vání uvedených pravidel v ČR 
zabezpečují celní úřady, které 
na mezinárodních letištích 
provádí kontroly zavazadel 
cestujících ze třetích zemí. 
Při dovozu svačinek ze třetích 
zemí hrozí riziko zavlečení 
nebezpečných patogenů, kte-
ré se jinak v EU nevyskytují. 
Mohlo by tak dojít k zavlečení 

nebezpečných nákaz zvířat 
nebo nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka. SVS zatím 
nenařídila leteckým doprav-
cům informovat pasažéry 
ohledně nebezpečí zavlečení 
nakaz prostřednictvím ně-
kterých tepelně neopracova-
ných potravin. Důvodem je, že 
v Poslanecké sněmovně nebyl 
dokončen legislativní proces 
novely veterinárního zákona. 
Novela stanoví pravomoc SVS 
nařídit dopravcům povinnost 
informovat své zákazníky a to 
nejen v letecké přepravě.

Jste hlavním kontrolorem 
jakosti potravin živočišného 
původu, co vám dělá větší 
těžkosti a v jakých zaříze-
ních jste především vloni 
zasahovali a udíleli pokuty? 
Na co si hlavně dát pozor?
Loňský rok byl pro státní vete-
rinární dozor v České republi-
ce jedním z nejnáročnějších 
v historii. Již druhým rokem 
po sobě jeho výkon výrazně 
komplikovala epidemie náka-
zy COVID-19. V důsledku toho 
meziročně klesl počet kontrol 
v některých oblastech, přesto 
se podařilo i v těchto složitých 
podmínkách zajistit všechny 
nezbytné úkoly. Počet kont-
rol v oblasti potravin živočiš-
ného původu v loňském roce 
meziročně navzdory všem 
komplikacím klesl jen velmi 
mírně (zhruba o 4 procenta). 
Veterinární inspektoři pro-
vedli v této oblasti zhruba 
39 500 kontrol. V období před 
pandemií byl počet těchto 
kontrol zhruba o pětinu vyš-
ší. Prvořadým úkolem Státní 
veterinární správy je v oblasti 
bezpečnosti potravin zajistit 
veterinární prohlídku zvířat 
a masa na jatkách. V důsled-
ku izolací, karantén a dalších 
omezení bylo nezbytné redis-
tribuovat veterinární inspek-
tory z jiných činností na jatka.

Z hlediska spotřebitele vi-
díme jako rizikový zejména 
možný výskyt bakterií Salmo-
nella a campylobacter v drů-
bežím mase, zejména v tom 
zahraniční provenience.

Při přípravě pokrmů z drů-
beže je proto nutné dodržovat 
zásady správné manipulace, 
mít zvláštní prkýnko na maso, 
maso neomývat atd…

Spolupracujete po této 
stránce s ČOI a hlavní hygie-
ničkou, případně jak?

ČOI nám v některých přípa-
dech předává podněty získa-
né během své dozorové čin-
nosti, které následně řešíme. 
S krajskými hygienickým sta-
nicemi pravidelně došetřuje-
me onemocnění z potravin.

Nepříjemnou zkuše-
nost mám ze silvestrov-
ské ochutnávky vařeného 
vepřového kolene zakou-
peného z Makra, kde byl 
na obalu původ Německo. 
Ač bylo klasicky připrave-
né a okořeněné jako vždy 
mělo spodní pachuť jakoby 
pyžma. Po dotazech vzne-
sených na jatkách, u velko-
chovatele vepřů a terénní-
ho veterináře se mi dostalo 
jednoznačné odpovědi, že 
je to způsobeno přítom-
ností přípravku, také na-
zývaného vakcína z USA, 
IMPROVAC. Na internetu si 
lze o něm přečíst mimo jiné 
i vážné varování pro veteri-
náře aplikujícího ho injekč-
ně kanečkům, co vše musí 
neprodleně udělat když se 
omylem tímto přípravkem 
poraní. Zatímco ve většině 
zemí EU se jím nahrazuje 
na zásah zelených kastrace 
kanečků, u nás a v Maďar-
sku se tomu dosud veteri-
náři ubránili, aniž to ně-

jak poškozuje zdraví selat 
a působí větší než pětimi-
nutovou bolest po zásahu. 
Ubráníte nás od další che-
mie a dost nebezpečných 
reziduí látek co mohou po-
škodit i reprodukční orgány 
u lidí?
Improvac je vakcína, která 
v těle navozuje tvorbu proti-
látek proti hormonům stimu-
lujícím varlata. Její aplikací 
dojde k dlouhodobému ale do-
časnému zmenšení varlat. Je 
alternativou kastrace. Možná 
pachuť masa není způsobena 
vakcínou samotnou, ale tím, 
že varlata zůstávají omezeně 
funkční, tudíž maso může ob-
sahovat menší množství látek 
způsobujících pohlavní pach. 
Na to není český spotřebitel 
zvyklý, neboť na našem trhu 
se celá desetiletí prodává 
pouze maso od, v raném věku, 
vykastrovaných prasat – vep-
řů. Jelikož je nástup účinku 
pomalý, a účinek vakcíny je 
dočasný, intenzita pohlavního 
pachu masa do značné míry 
závisí i na tom, jak dlouho 
před porážkou byla vakcína 
podána. SVS používání impro-
vacu v chovech prasat nijak 
neomezuje.

Naše země je pověstná 
přísnými veterinárními 

opatřeními a dokonce ob-
čané o tom vědí a chválí to 
většinově. Co vám v tomto 
případě dělá radost-čeho 
se dosáhlo a co starosti?
Za největší úspěch veterinár-
ního dozoru v posledních le-
tech bych zcela jednoznačně 
označil likvidaci AMP na Zlín-
sku v letech 2017/2018, 
která byla unikátní i z me-
zinárodního hlediska. Dále 
ozdravení stád skotu od IBR 
či účinný ozdravovací pro-
gram od salmonel u drů-
beže. Vyšetřování trichinel 
u divočáků na náklady státu 
a vůbec vysoký podíl státu 
na laboratorní diagnostice 
v oblasti zdraví zvířat.

Co berete pro letošní rok 
jako výzvu v oboru?
Kromě dlouhodobých prio-
rit, mezi něž patří zachování 
příznivých nákazových statu-
sů, zajištění dozoru nad ne-
závadností potravin a dozor 
nad dobrými životními pod-
mínkami zvířat, vidím jako 
klíčové úkoly SVS v letošním 
roce maximální snahu o za-
bránění opětovného zavleče-
ní AMP do ČR a také zabezpe-
čení úkolů vyplývajících pro 
ČR z předsednictví Rady EU 
v druhém pololetí roku.

Eugenie Línková

Ústřední ředitel SVS MVDr. Zbyňek Semerád

INZERCE
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Mezi pivními speciály 
bodovaly hlavně stálice

Kategorie neobvyklých piv 
vystřídala na prvním místě 
v počtu vzorků dlouhodobě 
dominující silná světlá piva.

I letošní ročník potvrdil 
úspěchy pivovaru PRIMÁTOR 
a.s. z Náchoda. Osm jeho zna-
ček se umístilo na stupních 
vítězů, podobně jako v minu-
lém roce, kdy však konkuren-
ce byla mnohem menší. Dru-
hý nejvyšší počet ocenění si 
odnesla piva skupiny Plzeň-
ský Prazdroj, a.s., a PIVOVAR 
SVIJANY, a.s., po 5 oceněních. 
Na třetím místě byl Rodinný 
pivovar Bernard se čtyřmi 
pivy.

V kategorii světlá silná piva 
(13,0 % a více EPM) bylo po-
suzováno 13 vzorků. Ocenění 
za 1. místo získal PIVOVAR 
SVIJANY, a.s. za pivo Svija-
ny 20 %. Mezi polotmavými 
a tmavými silnými pivy, kte-
rých bylo přihlášeno 9, zví-
tězilo pivo HEROLD – CZECH 
BLACK LAGER z pivovaru 
HEROLD Březnice a.s. Pivo 
Cotel Irish Dry Stout zvítězilo 
v kategorii svrchně kvašených 
piv typu ale (ALE, IPA, APA, 
stout, porter), v níž soutěžilo 
7 značek. Uvařili jej v novém 
Pivovaru Proud ze skupiny 
Plzeňský Prazdroj, a.s. V kate-
gorii míchaných ochucených 
piv (alkoholická i nealkoho-
lická) mezi 7 soutěžícími pivy 
zvítězil Svijanský Vozka YUZU 
a Bergamot, jehož výrobcem 
je PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Do kategorie neobvyklých 
piv přihlásily pivovary 18 piv. 
První místo v kategorii Degu-
stace piv v Senzorickém cent-
ru VÚPS, získalo pivo PEPPER 
YOUR SAISON z Pivovaru 
Proud ze skupiny Plzeňský 
Prazdroj, a.s. Respektovanou 
cenu poroty za nejvíce, celkem 
šestnáct nominací, obdrželo 
pivo Svijanský Vozka YUZU 
a Bergamot. 

RNDr. Jana Olšovská, 
Ph.D. z Výzkumného ústavu 
pivovarského a sladařského, 
a.s., reprezentující odborného 
garanta soutěže, která soutěž 
vedla, mj. řekla: Stoupající po-
čet piv v naší soutěži odráží 
fakt, že si pivní speciály našly 
své místo na českém trhu.“ 
A ještě poznamenala: „A jejich 
vysoká kvalita svědčí o tom, 
že jejich výrobu zvládají čeští 
sládci na výbornou.“

Ing. Josef Vacl, CSc. ze spo-
lečnosti PORT spol. s r. o., kte-
rá je vyhlašovatelem soutěže, 
komentoval letošní ročník 
takto. „Situace na trhu piv 
u nás v souvislosti s pande-
mií žádá po pivovarech nejen 
udržení již tradiční vysoké 
kvality piv, ale i inovace, které 
konzumenti stále více chtějí.“ 
A dále uvedl: „Je jen dobře, že 
pivovary na jejich požadavky 
reagují, a právě takové soutě-
že, jako je naše, jim pomáhají 
nové výrobky konfrontovat 
s těmi tradičními a současně 
s produkcí konkurence.“

Hodnotiteli soutěžních 
vzorků byl opět dvacetičlen-
ný degustační tým složený ze 
dvou komisí. První, tzv. pa-
nel expertů, tvořilo dvanáct 
školených degustátorů např. 

Z České zemědělské univerzi-
ty v Praze, Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze, 
Chmelařského institutu v Žat-

ci, a VÚPS. Porota byla doplně-
na sládky z malých pivovarů, 
kteří dlouhodobě spolupra-
cují se senzorickým panelem 
VÚPS. Pivní vzorky posuzoval 
i osmičlenný panel význam-
ných osobností z oborů mimo 
pivovarství, které se však pivu 
a pivovarské problematice 
dlouhodobě věnují, jako no-
vináři, lékaři, marketingoví 
experti a další.

Podrobné výsledky jsou 
uvedeny v příloze. Snímky 
z degustací a předání oceně-
ní vítězným pivovarům jsou 
k dispozici na internetových 
stránkách VÚPS, a.s. a PORT 
spol. s r. o. Diplomy byly pře-
dány v Pivovarském domě 
v Praze dne 16. října 2021.

(egi)

Nový projekt 
Kde se pivo vaří 

„Prostřednictvím našeho no-
vého projektu Kde se pivo 
vaří oslavujeme dnešní české 
pivovarnictví a ukazujeme, 
že se jedná o úspěšný a roz-
manitý obor. Současně s tím 
je také dokladem síly, pospo-
litosti a soudržnosti našeho 
odvětví,“ vysvětluje Martina 
Ferencová, výkonná ředitel-
ka Českého svazu pivovarů 
a sladoven.

Projekt je rozdělen do ně-
kolika témat, v nichž ukáže-
me zajímavé osobnosti, pro-
jekty, příběhy a trendy, které 
jsou pro obor přínosné. Prv-
ní téma s názvem Ženy vaří 
pivo spustíme symbolicky 8. 
března. Představíme v něm 
několik českých sládkových, 
které osobitě rozvíjejí sou-
časné pivovarnictví. 

Následovat budou další 
témata. Novinka roku se za-
měří na pivní trendy. Ukáže 
příběhy vzniku nové recep-
tury a představí zajímavé 
novinky, které zaujaly za po-
sledních 12 měsíců. 

Mladý talent vyzdvihne 
mladé lidi do 35 let, kteří 
v posledním roce nejvýrazně-
ji zaujali svojí prací a přispěli 
tak k rozvoji oboru. Mohou to 
být sládci, pivovarníci, slada-
ři, chmelaři či výzkumníci. 

Kategorie Pivní obal je 
jako jediná soutěžní. Před-
staví nejlepší pivní obaly 
posledního roku Hodnotit se 
bude etiketa, pivní plechovka 

a pivní láhev. Ty budou vy-
brány na základě hodnocení 
odborné poroty ve spoluprá-
ci s obalovou asociací SYBA. 
Výsledky budou prezentová-
ny na akci Obal roku 2022. 

Každé z témat celého pro-
jektu bude mít svého odbor-
ného garanta, který ji také 
metodicky povede.

„Díky projektu Kde se pivo 
vaří máme možnost ukázat, 
jak pestrý svět pivovarnictví 
umí být a jak jdou naše pivo-
vary trendům naproti. Jed-
notlivá témata ještě plánuje-
me rozšířit o ta, která budou 
nejvíce aktuální, například 
z oblasti udržitelnosti nebo 
přínosu pivovarů místním ko-
munitám,“ dodává Ferencová. 

(egi)

České pivovary nejsou jen místa, kde umí 
uvařit nejlepší ležák na světě. Je to i svět, 
kde lidé pečují o tradici českého pivovar-
nictví, zároveň však přicházejí s novými 
trendy a vyhlíží budoucnost připravení. 
Český svaz pivovarů a sladoven proto 
startuje dlouhodobý projekt Kde se pivo 
vaří s cílem představit to nejzajímavější 
z oboru. Inspirativní ženy, novinky, oba-
lové trendy nebo mladé talenty, a to bez 
ohledu na to, zda přicházejí z minipivo-
varu nebo pivovaru vyrábějícího ve vel-
kých objemech.

Dvanáctý ročník soutěže CEREVISIA SPE-
CIALIS – Pivní speciál roku byl ve znamení 
řady změn. Mezi nejúspěšnějšími z 13 zú-
častněných byly velké, zavedené pivova-
ry, i pivovary malé nebo ty, které na trhu 
působí krátce. Přihlášených 55 piv, byl 
historicky nevyšší počet. Portfolio tradič-
ních značek bylo rozšířeno o řadu novinek, 
které významně obohatily soutěž.

Degustace piv ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, a.s.

Představitelé pivovarů, kteří v kategorii Neobvyklá piva získali ocenění spolu s organizátory soutěže.

Zleva: Jana Olšovská, VÚPS, Petr Menšík, Pivovar Svijany, který získal cenu poroty 
za nejvíce, šestnáct nominací, Josef Vacl, PORT

soutěžící piva

PIVOVARNICTVÍ
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„Odvážní chmelaři“ se setkali v Žatci
Ano, takové označení si zaslouží nejen 
pořadatel – Chmelařský institut Žatec, 
ale také všichni ti, kteří se 3. února 2022 
zúčastnili akce „Seminář k agrotechnice 
chmele“ v Žatci.

Jednalo se o první, ze seriá-
lu tradičních předsezónních 
akcí. V roce 2021 se seminář 
ze známých důvodů nekonal. 
I když po roční přestávce se 
situace změnila a nebezpečný 
covid zmutoval do omicro-
nu, pořadatel se nebál a akci 
uspořádal „naživo“.

Bez sborníku

Bylo to odvážné rozhodnutí, 
ale důležité i z jednoho dů-
vodu: po dlouhé době letos 
poprvé nebyl vydán sbor-
ník přednášek. V pozvánce 
byly uvedeny autorské in-
ternetové odkazy některých 
přednášek, stejně jako byl 
založen internetový odkaz 
pořadatele: http://www.
chizatec.cz/seminar-k-ag-
rotechnice-chmele-2022. 
Některé příspěvky budou 
postupně zveřejněny v časo-
pise Chmelařství. Navzdory 
těmto skutečnostem všich-
ni účastníci uvítali nejen 
možnost shlédnout všechny 
prezentace v reálném pro-
středí a při účasti autorů, 
ale také využít přestávkový 
čas k vzájemnému setkávání 
a výměně názorů a zkuše-
ností. Za hezké pořadatelské 
gesto lze považovat zařaze-
ní přednášky představitele 
mladé chmelařské generace 
na úvod semináře. Pro le-
tošní seminář bylo také cha-
rakteristické snížení počtu 
prezentací. 

Prezentace vítěze

Tím byl Ing. Štěpán Klas 
ze Zemědělské společnos-
ti Chrášťany s.r.o. S prací 
„Distribuce fosforu v pů-
dách s pěstováním chmele“ 
se v roce 2021 stal vítězem 
soutěže o nejlepší vědecké 
a projektové práce studentů 
bakalářského a magisterské-
ho studia na ČZU v Praze. 
Obhájená práce byla také 
oceněna cenou ministra ze-
mědělství za vynikající di-
plomovou a disertační práci 
s přínosem pro praxi v oblas-
ti zemědělství, lesnictví, vod-
ního hospodářství a ochrany 
krajiny a přírodních zdrojů. 
Fosfor je jedna z živin, kte-
rá má při pěstování chmele 

nemalý význam. V práci byla 
sledována jeho distribuce 
v produkční chmelnici, kde 
před jejím založením byla 
provedena rigolovací orba 
a na pozemku, kde rigolova-
cí orba neproběhla, ale bylo 
zde využito hloubkové ulo-
žení fosforu. Bylo zjištěno, 
že rigolovací orba způsobuje 
lepší distribuci dostupného 
fosforu mezi vrstvy 0-30 cm 
a 30-60 cm. Rigolování má 
za výsledek promísení vrstev 
0-30 cm a 30-60 cm, což má 
za následek lepší distribuci 
fosforu mezi tyto dvě vrstvy 
než při absenci této operace. 

Kvalitní sadba – základ 
dobrých výsledků

Vystoupení Miroslava Bryn-
dy s tématikou sadby, od-
růd, výsledků předcházející 
ho roku i informací o ceně 
chmelových kořenáčů již 
patří k tradičnímu progra-
mu těchto seminářů. Kromě 
sadby pokládá za neméně 
důležitou přípravu pozem-
ku před výsadbou, příčemž 
důležitá je hloubka výsad-
by. Podle jeho názoru stále 
platí pořekadlo „Jak si kdo 
ustele, tak si lehne“. V roce 
2021 činila celková výměra 
chmelnic v ČR 4 971 ha a byl 
dosažen průměrný výnos 
1,67 t/ha. Upozornil na to, že 
od roku 2021 je zaznamenán 
výskyt choroby Verticiliové 
vadnutí chmele také na Ža-
tecku. V závěru vystoupení 
informoval o termínech ško-
lení strojníků česacích strojů 
a sušičů na pásových a ko-
morových sušárnách.

SKYZOL
je inovativní zemědělská ap-
likace, která propojuje labo-
ratorní výsledky a satelitní 
data. Byla představena Jiřím 
Malým z irmy Laboratoř Po-
stoploprty s.r.o. Aplikace na-
bízí propojení po lince pod-
nik – chmelnice – konstrukce. 
Vzhledem k dramatickému 
zvýšen cen strojených hnojiv 
a související snahou po maxi-
málním výnosu chmele s mi-
nimálními náklady je třeba 
s touto aplikací uvažovat jako 
nástrojem precizního ze-
mědělství ve výživě chmele. 
Podrobně se také věnoval vy-
užití dusíku během vegetace. 

Zonalita meziřadí
a jeho funkce ve vztahu 
k produkci chmele byla před-
mětem práce autorského ko-
lektivu, kterou prezentoval 
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D..
Meziřadí zaujímá přibližně 
2/3 plochy chmelnice, má 
tedy svůj význam. Může po-
skytnout výrazný retenční 
prostor pro vodu, je plochou 
s potenciálem využití slu-
nečního záření, je prostorem 
dopadu srážek a závlahy. 
Meziřadí lze využít jako „pro-
dukční plochu“ pro tvorbu 
organické hmoty, ale může 

také sloužit jako „konzerva“ 
živin.I proto je třeba s mezi-
řadím, stejně jako jednotli-
vými zónami chmelnice pra-
covat individuálně. Je nutné 
také počítat s tím, že zóny se 
vzájemně ovlivňují.

Představení nové knihy

Kniha se jmenuje „Agrotech-
nika chmele ve vztahu k roz-
místění kořenového systé-
mu“ a byla vydána Agrární 
komorou České republiky. 
Je výsledkem práce autor-
ského kolektivu pod vede-
ním doc. Ing. Václava Branta, 
Ph.D. Bude zajímavé sledo-
vat, jak se k této otázce bude 
vyjadřovat i připravovaná 
a dlouho očekávaná publika-
ce „Chmelařství“ autorského 
kolektivu CHI Žatec. Není 
sporu o tom, že kořeny chme-
le hrají stejně významnou 
roli jako kořeny ovocných 
stromů nebo révy vinné. Je 
důležité vědět a také respek-
tovat zda je kořenový systém 
uložen převážně ve svrchní 
vrstvě půdy nebo se jedná 
o kůlový kořenový systém 
který je stabilnější a také 
odolnější vůči letnímu suchu. 
Znalosti o vývoji kořenového 
systému chmele a jeho roz-
místění v půdním pro ilu jsou 
zatím omezené a dostupné 
především ve starší literatu-
ře. Hlavním cílem publikace 
je poskytnout souhrnné in-
formace o této problematice, 
především ve vztahu k pod-
mínkám pěstování chmele 
v České republice. Publikace 
obsahuje nejen zahraniční 
poznatky, ale především uce-
leným způsobem předkládá 
originální výsledky získané 
autorským kolektivem při 
primárním výzkumu a ově-
řování technologií v podmín-
kách České republiky za po-
sledních pět let. Podrobně se 
věnuje využití těchto znalostí 

pro vývoj nových technologií 
umožňujících zonální hno-
jení a kypření, cílenou pod-
poru in iltrace vody do půdy, 
omezení zhutnění a erozních 
procesů. Součástí knihy je 
i originální atlas kořenů od-
růd chmele. Za účasti autor-
ského kolektivu byla kniha 
slavnostně pokřtěna pivem. 

Metodika pro praxi
je dílem autorského kolek-
tivu pod vedením Ing. Pavla 
Procházky Ph.D. a její název 
„Použití chmelového extrak-
tu a tymiánové silice v ochra-
ně chmele proti plísni chme-
lové“není pěstitelům chmele 
cizí. Stejné téma „Použití pří-
rodních látek s antifungálním 
účinkem k ochraně chmele“ 
bylo předneseno na stejném 
semináři již v roce 2020. Pu-
blikace se zabývá především 
možnostmi predikce výskytu 
plísně chmelové, její včasné 
diagnostiky a návrhu řešení 
zejména s využitím přírod-
ních látek. V tomto případě 
se jednalo o chmelový ex-
trakt a tymiánovou silici. Ne-
chybí ani návody na přípravu 
chmelového extraktu i tymi-
ánové silice. Publikace dále 
popisuje i další možnosti vy-
užití jiných přírodních látek 
v ochraně chmele. 

Chmelovodič BioTHOP 
a jeho testování

Ještě před výkladem Ing. Jo-
sefa Ježka, Ph.D. předsta-
vila Ing. Blanka Tomková, 
Ph.D. z katedry materiálové-
ho inženýrství Technické uni-
verzity v Liberci vlastnosti 
polypropylenu a polymléčné 
kyseliny při výrobě a testová-

ní vláken. Byla to vlastně pře-
dehra pro pochopení toho, 
že snaha nahradit stávající 
drátěné vodiče chmele není 
jednoduchá záležitost. To 
později potvrdil i Josef Ježek. 
Alternativa drátku v podobě 
nového chmelovodiče Bio-
THOP twine z kyseliny poly-
mléčné, používaná ve Slovin-
sku, se v provozním pokuse 
na ÚH Stekník neosvědčila. 
Docházelo k problémům ne-
jen při zavěšování chmelovo-
dičů, ale také při vlastní skliz-
ni a práci česačky. Platí tedy, 
že i nezdar bývá výsledkem 
a je třeba ocenit snahu řešite-
lů o hledání nových způsobů 
a netradičních řešení.

Chytrá chmelnice jako 
součást projektu Pro 
chmel

Jak seriozně uvedl Ing. Pavel 
Donner, Ph.D. řešitel z Chme-
lařského institutu, projekt 
Chytrá chmelnice vznikl „pře-
klopením“ metodiky a vý-
sledků z podobného projektu 
Chytrá vinice do chmele. Oba 
projekty s iniciací fy Breuss 
Technology, s.r.o. pracují se 
sítí malých, jednoduchých 
meteostanic umístěných 
v kulturách chmele a posky-
tujících automaticky každých 
30 minut data a jejich blesku-
rychlé zpracování a vyhodno-
cení. V případě chmele byly 
v roce 2021 hodnocenými 
parametry vztahy mezi vý-
nosy, peronosporovým inde-
xem, termínem řezu a skliz-
ní, stejně jako ochranářské 
zásahy. Meteostanice byly 
instalovány ve všech chme-
lařských oblastech v těchto 
počtech: Žatecká (37), Úštěc-
ká (7) a Tršická (6). Převážně 
se jednalo o sledování vlivu 
srážek a teplot na obsah alfy 
hořkých látek. V roce 2022 
půjde také o vytvoření mode-
lu predikce přeletu jednotli-
vých genetací mšice chmelové 
do porostu založený na sumě 
efektivních teplot od počátku 
roku. Také půjde o propojení 
množství dat projektů Chytrá 
chmelnice a Pro chmel. Další 
informace jsou k dispozici na 
www.chtrachmelnice.cz.

Nezbývá než poděkovat Jo-
sefu Ježkovi za vtipné mode-
rování, Chmelařskému insti-
tutu za organizaci semináře 
a hlavně všem přibližně 100 
účastníkům ze všech chme-
lařských oblastí za odvahu 
účasti a vzornou pozornost.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Josef Ježek

Jiří Malý

Václav Brant

Pavel Donner 

Křest knihy

Posluchači Chmelovodič BioThop

CHMELAŘSTVÍ
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Transgenní plodiny pod přísným dohledem
Světová plocha geneticky upravených plodin neustále narůstá. 
V současnosti se blíží ke dvěma stovkám miliónů hektarů. S rost-
linami s pozměněnou genetickou výbavou, kterých se na světě 
pěstují více než čtyři desítky, se můžeme setkat ve všech svě-
tadílech. Na území České republiky je sice povoleno pěstování 
geneticky upravené kukuřice, ale v současnosti se nepěstuje.

Na problematiku geneticky 
modi ikovaných organismů 
(GMO) byla zaměřena video-
konference, kterou uspořádal 
Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v. v. i. (VÚRV) a Česká 
technologická platforma rost-
linných biotechnologií. Zúčast-
něné uvítala vedoucí odboru 
genetiky a šlechtění VÚRV 
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, 
CSc., která poté celý seminář 
řídila.

Na světě vzestup pěstování

Podle sdělení doc. Ovesné se 
ve světě GM plodiny ve vět-
ším měřítku pěstují už přes 
dvacet let, od roku 1996. Teh-
dy se s pěstováním geneticky 
modi ikovaných plodin začalo 
na území USA, Číny, Argentiny, 
Kanady, Austrálie a Mexika. 

V současné době se z celo-
světového hlediska genetic-
ky upravené plodiny pěstují 
na celém území Severní i Jižní 
Ameriky a také v Austrálii. GM 
plodiny jsou rozšířené, v jiho-
východní Asii a v některých 
oblastech Afriky a Evropy. Pěs-
tování geneticky upravených 
plodin se na světě věnuje přes 
sedmnáct miliónů farmářů. 

Nakládání s GMO se ve světě 
reguluje. Legislativa je v jed-
notlivých státech velmi od-
lišná. Zatímco v řadě zemí se 
geneticky upravené plodiny 
pěstují, některé státy naopak 
zakazují využití GMO úplně. 
Známý je diametrální rozdíl 
v přístupu Evropské unie, kde 
se uplatňuje princip předběž-
né opatrnosti, a Spojených stá-
tů amerických.

V současnosti největší vý-
měru z geneticky upravených 
plodin na světě zaujímá sója. 
Další místa patří kukuřici, 
bavlníku a řepce. V mnoha 
zemích Evropské unie je po-
voleno pěstování geneticky 
upravené kukuřice odolné 
vůči zavíječi kukuřičnému, ale 
v posledních letech se pěstuje 
pouze ve Španělsku a v Portu-
galsku. 

Sledovatelnost 
a dohledatelnost

Na území České republiky se 
v současnosti na provozních 
plochách geneticky uprave-
né plodiny nepěstují. Probí-
há jen testování v pokusech. 
Žádné GM plodiny se u nás 
sice nepěstují, ale dovážejí se 
geneticky upravené produkty, 
především sója pro zpracová-
ní do krmiv.

Metody zjišťování přítom-
nosti GMO v produktech se 

stále zdokonalují. Pomocí 
moderních postupů lze najít 
i stopy GMO. V České repub-
lice byla v posledních letech 
objevena geneticky upravená 
složka například v rýži nebo 
v papáje. Po nálezu se jedná 
s dodavateli, kontaminované 
dodávky se vracejí nebo se sta-
hují z trhu.

Každé GMO musí být na trhu 
sledovatelné a dohledatelné. 
Ve sledování geneticky modi-
ikovaných organismů hraje 

hlavní roli Referenční labora-
toř Evropské unie pro GM po-
traviny a krmiva (EURL-GM-
FF) a Evropská síť laboratoří 
pro GMO (ENGL). 

Genetickou modi ikací 
v USA vznikla například od-
růda sóji Calyno s vysokým 
obsahem oleje, ze které se vy-
rábí olej. Pěstování od zasetí 
až po sklizeň i zpracování sóji 
probíhá pod přísným dohle-
dem. Olej vyrobený z této GM 
odrůdy je údajně velmi zdravý. 

Nejrozšířenější v USA 
a Brazílii

Ve Spojených státech americ-
kých GM plodiny zaujímají přes 
devadesát procent z celkové 
výměry pěstování a obdobná 
situace panuje i v Brazílii. Mezi 
státy s nejrozšířenějším pěsto-
váním geneticky upravených 
plodin se také řadí Argentina, 
Kanada a Indie.

Proč vlastně GMO plodiny 
vznikají? Vnesením cizoro-
dého genu nebo jeho části 
získávají určité požadované 
vlastnosti. Jedná se například 
o odolnost proti chorobám, 
škůdcům, suchu, chladu nebo 
herbicidním postřikům. 

V ČR se GMO nepěstují

Pěstování geneticky modi iko-
vaných plodin v České republi-
ce upravuje zákon č. 78/2004 
Sb. o nakládání s geneticky 
modi ikovanými organismy 

a genetickými produkty a vy-
hláška č. 89/2006 Sb. o bliž-
ších podmínkách pěstování 
geneticky modi ikované odrů-
dy. Na našem území je povole-
na jen geneticky modi ikovaná 
kukuřice.

S legislativou týkající se na-
kládání a GMO a odvozenými 
produkty účastníky semináře 
seznámila Ing. Zuzana Malino-
vá z Ministerstva zemědělství 
ČR. Pěstitelé mají celou řadu 
povinností, které musejí splnit. 

Jedná se o oznamovací 
povinnost informovat o zá-
měru, že chtějí vyset GM 
plodinu, sousedním pěstite-
lům nejpozději do 1. března 
kalendářního roku. Po vysetí 
do patnácti dnů znovu infor-
mují sousedy. Do třiceti dnů 
od vysetí písemně pošlou 
zprávu SZIF. Pěstitelé GM plo-
din musejí dodržovat stano-
vené ochranné vzdálenosti. 

Pěstování geneticky modi-
ikované kukuřice v ČR začalo 

v roce 2003. Pak se u nás plo-
cha GM kukuřice rozšiřova-
la až do roku 2008 na 8 380 
hektarů. Následně výměra 
geneticky upravené kukuři-
ce na našich polích klesala. 
Od roku 2017 se u nás gene-
ticky upravená kukuřice ne-
pěstuje. 

Přísná pravidla pro dovoz

Do Evropy se ze zámoří dováží 
především geneticky uprave-
ná sója jako krmivo, každo-
ročně kolem 32 miliónů tun. 
V současnosti jsou země EU 
schopny ročně vyprodukovat 
jen přibližně jeden a půl milió-
nu tun sóji. Evropská produk-
ce uspokojí poptávku po sóje 
jen ze čtyř procent. Kromě 
sóji se do zemí Unie dováží 
geneticky upravená kukuřice 
a řepka. 

V Evropské unii procházejí 
geneticky upravené potravi-
ny a krmiva před uvedením 
na trh přísným schvalovacím 
řízením, zda jsou bezpečné. 
Schvalovací proces může tr-
vat i několik let. Uplatňuje se 
již zmíněný princip předběž-
né opatrnosti.

V současnosti jsou pro po-
užívání geneticky modi iko-
vaných plodin v EU povoleny 
vybrané odrůdy pěti rostlin-
ných druhů. Jedná se o ba-
vlník, kukuřici, řepku, sóju 
a cukrovou řepu.

Geneticky upravené pro-
dukty má prodejce povinnost 
řádně označovat. Na potravi-
nách nebo krmivu musí být 
na dobře viditelném místě 
napsáno například „vyrobe-
no z geneticky modi ikované 
sóji“. Do 0,9 % výskytu gene-
ticky upravené složky v kr-
mivech nebo potravinách se 
označení nevyžaduje. 

Ochrana nejen proti hmyzu

Diskutabilní téma představu-
je problematika využití tran-
sgenního hmyzu v ochraně 
rostlin. Ing. Ovesná vysvětlila, 
že na ochranu rostlin i živo-
čichů proti hmyzím škůdcům 
a přenašečům infekcí se vyu-
žívá proteinů produkovaných 
bakterií Bacillus thuringiensis. 

INZERCE

Na světě je povoleno pěsto-
vat více než čtyři desítky od-
lišných genetických modi ikací 
kukuřice, které mají schopnost 
odolávat vybraným škůdcům. 
Některé kukuřičné hybridy 
jsou odolné vůči herbicidům 
a jiné mají vylepšenou kvalitu 
zrna. V EU se sice takto upra-
vená kukuřice nepěstuje, ale 
může se dovážet jako krmivo. 
Všechny dovezené zásilky mu-
sejí být značeny podle platné 
evropské legislativy. 

Ing. Ovesná zmínila i gene-
ticky upravený bavlník, který 
jednak odolává herbicidům 
s glyfosátem a také je odolný 
vůči škůdcům díky vnesení 
genu z bakterie Bacillus thu-
ringiensis.

GM bavlna byla povolena 
v Indii v roce 2002 a v sou-

časnosti se tam pěstuje 
na devadesáti procentech 
výměry. V počátku pěstování 
měli někteří indičtí pěstitelé 
s geneticky upravenou bavl-
nou problémy, protože uplat-

ňovali nevhodnou agrotech-
niku. Sice došlo k potlačení 
jednoho druhu škůdce, ale 
jiný se zase silně namnožil 
a zničil úrodu.

Hana Honsová

Seminář tradičně uvádí doc. RNDr. Ja-
roslava Ovesná, CSc.

V ČR je sice povolena geneticky upravená kukuřice, ale nepěstuje se.

Na krmení se na našem území využívají dovezené geneticky upravené sójové boby.

Nejpěstovanější GMO plodinou na světě 
je sója.

ROSTLINNÁ
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Nejlevnější dusík je zdarma
Snižte dávku dusíku a nechte bakterie, aby Vám ho vyrobily.
Biologické prostředky pronikají stále více nejen do ochrany rostlin, ale také do jejich výživy. 
Pěstitelé si stále více uvědomují význam mikrobiálního života v půdě nejen pro úrodnost 
půdy, ale také pro výživu a zdravotní stav rostlin a stále častěji využívají prostředky podpo-
rující nebo přímo do půdy vnášející prospěšné mikroorganismy.
O to více se tato skutečnost projevila nyní, v době, kdy ceny zejména dusíkatých hnojiv 
vzrostly a hledání úspor nabylo na významu. 

Bakterie rodu Azotobacter 
žíjí symbioticky v blízkosti 
kořenů v oblasti rizosféry. 
Tyto bakterie dokážou vyu-
žívat vzdušný dusík v půdě 
a následně ho zprostřed-
kovat kořenům rostlin. Pří-
kladem je produkt FREE 
N100®, který obsahuje bak-
terie Azotobacter chrooco-
ccum. Máme řadu výsledků, 
kdy aplikace prostředku 
FREE N100® zvýšila výnos 
při stejné úrovni hnojení, 
ale daleko zajímavější je 
opačný postup. Mám na my-
sli takovou strategii, kdy 
snížíme dávky dusíkatých 
hnojiv zhruba o 30–50 kg 
a aplikace bakterií nám 
zajistí dorovnání výnosu 
na požadovanou úroveň. 
Tato strategie má dvojí vý-
hodu. Za prvé ušetříme 
náklady ve formě drahých, 
nebo dokonce těžce dostup-
ných minerálních hnojiv 
a za druhé, při nižší úrovni 
obsahu dusíku v půdě mají 
rostliny větší motivaci pod-
porovat dusík asimilující 
bakterie.

Jak probíhá fi xace 
vzdušného dusíku?

Štěpení molekuly dusíku N2 

a jeho transformace na amo-
niak je energeticky náročný 
proces probíhající v anae-
robním prostředí za pomoci 
enzymu nitrogenázy. Proto 
se diazotrofní bakterie na-
učily využívat spolupráce 
s kořeny rostlin. Tento vztah 
je vzájemně výhodný. Rostli-
na dodává prostřednictvím 
kořenových exsudátů energii 
bakteriím a následně využije 
navázaný dusík ve svůj pro-
spěch. Proto je ochota rostlin 
dotovat ixátory dusíku ener-
gií vyšší v případě, kdy je niž-
ší úroveň dostupného dusíku 
v půdním roztoku. 

Mikrobiologové dnes ví, že 
mezi rostlinami a mikroorga-
nismy v půdě probíhá aktivní 
komunikace. Můžeme si to 
zjednodušeně představit na-
příklad tak, že rostlina, která 
potřebuje dusík vyšle svý-
mi kořeny do půdy signální 
látky, které říkají „Potřebuji 
dusík, dodá mi jej někdo?“ 

A pokud tam jsou příslušně 
mikroorganismy, odpoví ji-
nou signální látkou. Rostli-
na pak do toho místa pošle 
energii ve formě exsudátů, 
aby tyto mikroorganismy 
podpořila. Podobně to probí-
há, pokud rostlina potřebuje 
zpřístupnit jiné živiny. 

Volně žijící bakterie rodu 
Azotobacter jsou schopny i-
xovat dusík v asociaci s koře-

ny prakticky všech plodin. To 
dokládají výsledky jak pokus-
ných, tak komerčních aplika-
cí u nás i v zahraničí. Nejlepší 
výsledky vykazují luskoviny. 
Zde dochází ke zvýšení výno-
su v porovnání s neošetřenou 
kontrolou o více než dvacet 
procent. Tato velmi příznivá 
reakce u luskovin vyplývá 
z toho, že jsou zvyklé spo-
lupracovat s rhizobiálními 
bakteriemi a ví, že se jim tato 
investice vyplatí. Nicméně 
pěkné výsledky sledujeme 
i u dalších plodin. U kukuřice 
se průměrné zvýšení výnosu 
pohybuje okolo 8 %, u pšeni-
ce 7%, u řepky ozimé o 10%, 
u brambor 6% atd. 

Ještě zajímavější jsou ov-
šem pokusy, kde byla sledo-
vána úroveň snížení hnojení, 
při které dusík dodávaný 

bakteriemi zajistí srovnatel-
ný výnos. Takové pokusy byly 
prováděny v minulých le-
tech zejména ve Francii, ale 
i v dalších zemích. Podle 
zjištěných výsledků dokážou 
bakterie v prostředku FREE 
N100® kompenzovat snížení 
hnojení dusíkem ve výši až 
50 kg u pšenice, 40 kg u ku-
kuřice a řepky a 30 kg u cuk-
rové řepy. 

Jako příklad uvedu sérii 
šesti pokusů provedených 
ve Francii na kukuřici. V těch-
to pokusech bylo sníženo 
hnojení dusíkem na hodnoce-
ných variantách o 20–41 kg/
ha a kompenzováno použitím 
prostředku FREE N100®. 
V případě snížení dávky du-
síku o 38–41 kg/ha a pou-
žití bakterií došlo k udržení 
srovnatelné výnosové hladi-
ny. V případech, kdy snížení 
dávek N bylo o 20–30 kg/ha, 
došlo ještě k navýšení výnosu 
ve srovnání s kontrolní vari-
antou. (viz graf 2)

Výhodou dusíku získaného 
pomocí bakterií je to, že je 
k dispozici průběžně, a přede-
vším v době, kdy ho rostlina 
nejvíce potřebuje. Navíc u du-

síku z průmyslových hnojiv 
dochází ke značným ztrátám 
vyplavením při přebytku srá-
žek nebo naopak k jeho špat-
né dostupnosti v době sucha. 

Pro úspěšné fungování 
bakteriálního prostředku 
FREE N100® je třeba dodržet 
několik zásad. 

Aplikace se provádí postři-
kem na půdu po vzejití plodi-
ny, ve fázi zhruba 3-4 pravých 
listů. U ozimé pšenice je však 
možná i jarní aplikace. Velmi 
důležité je provést aplikaci 
na vlhkou půdu, tj. nejlépe 
po dešti nebo před deštěm. 
Teplota půdy by měla být 
alespoň 8 °C. Lepší aktivita 
bakterií je v provzdušněných 
půdách a je dobré se vyhnout 
extrémním pH půdy. 

Výrobcem prostředku 
FREE N100® je francouzská 
společnost GAIAGO, která se 
zaměřuje na produkty určené 
pro revitalizaci půdy a pod-
poru její mikrobiální aktivity. 
Dalšími jejími významnými 
produkty jsou FREE PK®

obsahující bakterie Bacillus 
mucilaginosus, které napo-
máhají uvolňování a zpří-
stupňování živin pro rostliny; 
NUTRIGEO® L – prostředek 
pro zlepšení struktury půdy; 
nebo prostředky Memcom-
ba a Altela určené k regulaci 
houbových chorob. 

Martin Bagar
BIOCONT LABORATORY, 

spol. s r. o.

NH
4

+

FREE N100®

Fixace vzdušného dusíku pomocí volně žijících bakterií Azotobacter sp.

Graf 1,2: Snížení dávky dusíku bylo kompenzováno použitím FREE N100® tak, že 
došlo k udržení výnosové hladiny. Hodnoty ukazují, o kolik kg na hektar byla dávka 
dusíku snížena. 

Více info o produktu:

ROSTLINNÁ

t/
h

a
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Na jihu Čech panuje s uplynulým 
rokem velká spokojenost
Se začátkem nového roku se již dá bilancovat a hodnotit rok pře-
dešlý. Ve irmě AGRIO MZS s.r.o. jsme opět zaznamenali rekord-
ní rok, co se týče dodaných strojů a potvrdili jsme roli domácí 
jedničky na trhu s polními postřikovači. Prim mezi dodanými 
stroji hrály znovu tři stroje – ALKA, NAPA a MAMUT. Pojďme se 
v následujícím článku na tyto postřikovače podívat trochu blíže.

ALKA

Postřikovač ALKA s nádrží 
2500 a 3000 l je nejmenším 
návěsným postřikovačem 
v portfoliu irmy AGRIO. Díky 
její výhodné ceně je vstup-
ním produktem pro nejmen-
ší farmáře, kteří do té doby 
používali například nesený 
postřikovač. Kvalita stroje je 
vysoká a součástková základ-
na je shodná se všemi ostatní-
mi typy postřikovačů AGRIO. 
Proto je u ní velmi dlouhá 
životnost, což se pozitivně 
projeví při budoucím prodeji 
použitého postřikovače. Mo-
del ALKA může být dodán 
s rameny 15 – 21 m a nádrž 
může být plastová v provede-
ní 2500 l a plastová či laminá-
tová ve verzi 3000 l. Klidnou 
práci ramen a jejich automa-
tické vyrovnávání zajistí jed-
no ultrazvukové čidlo na kaž-
dé straně a samozřejmostí je 
ISOBUS kompatibilita stroje.

NAPA

NAPA s nádrží 3300 a 3900 l 
je nejběžnější postřikovač 
na středně velké farmě, ale 
svoje uplatnění nalezne 
i v menším zemědělském 
podniku. V nabídce jihočeské 
irmy se jedná o nejprodáva-

nější model, který obhájil své 
prvenství z roku 2020. Tento 
postřikovač je možné vyrobit 
v obou velikostech nádrže 
v plastové i sklo-laminátové 
variantě. Záběr ramen může 
být od 15 do 30 metrů. Stroj je 
možné již vybavit dvěma páry 
ultrazvukových čidel, a to do-
konce i ve variantě DC TOP 
VARIO, kdy jsou střední rame-
na a špičky ramen ovládané 
ultrazvukovými čidly zvlášť, 
což přináší ramenům schop-
nost dokonale se přizpůsobit 
i tomu nejčlenitějšímu poli. 
Systém TRACK-Guide pro au-
tomatické natáčení nápravy 
a její kopírování kol traktoru 
si u modelu NAPA také vybere 
nejeden zákazník a stejně je 
tomu i volbě jejího odpružení. 
Ramena lze rozdělit až na 18 
sekcí, čímž se postřikovač 
stane zcela vyhovujícím přís-
ným požadavkům precizních 
zemědělců. Takovým zákaz-
níkům udělá zcela jistě radost 
i možnost vybavit stroj více-
násobnými držáky Selejet, 
tryskami TurboDrop HiSpeed 
či funkcí Topline pro ovládání 
všech důležitých funkcí po-
střikovače z pohodlí kabiny 
traktoru.

MAMUT

MAMUT. Již podle názvu se 
jedná o jeden z větších mode-
lů postřikovače z dílny irmy 
AGRIO. Parametrů ještě větší-
ho GIGANTA (až 13 500 l) sice 
nedosahuje, ale i tak se ve va-
riantě XL může pyšnit nádrží 
o objemu až 8000 l, což z něj 
činí stroj, který umožňuje vel-

ký denní výkon na větší farmě 
či v zemědělském podniku 
a mimo hlavní postřikovou 
sezónu při jeho použití ne-
musí být tedy nutné tak často 
navážet vodu na pole. Celko-
vě je MAMUT dodáván ve va-
riantách od 4000 do 6500 l 
a se 7000 l a 8000 l v prove-
dení XL. Ramena mohou do-
sahovat délky až 36 m a jejich 
klidné chování i v této nej-
delší variantě zaručuje nový 
propracovaný sytém stabili-
zátorů. Jedná se o jeden z nej-
běžnějších postřikovačů z ce-
lého sortimentu irmy. Ačkoli 
nese tento postřikovač jméno 
tvora již dávno vyhynulého, 
v jihočeském podniku se ka-
ždým rokem rodí kusy nové 
a nové a oproti roku 2020 
jich v tom uplynulém opusti-
lo brány irmy skoro jednou 
tolik. Všechny výše zmíněné 
výbavy jsou pochopitelně do-
stupné i pro model MAMUT. 
Samozřejmostí jsou také vý-
bavy splňující ty nejnároč-
nější požadavky precizního 
zemědělství, jako je napří-

klad funkce CURVE-Control 
pro zachování rovnoměrné 
dávky při otáčení či MULTI-
-Rate pro aplikaci dle podkla-
dových map.

Kromě postřikovačů ALKA, 
NAPA a MAMUT vyrábí ir-
ma AGRIO dále nástavbový 
postřikovač TIGER s nádrží 
o objemu 2000 - 4000 l, který 
bývá kombinován nejčastěji 
s podvozky JCB Fastrac, MB 
Unimog či MB-Trac. Je vhod-
ným strojem pro podniky slu-
žeb, které se potřebují rychle 

přemísťovat mezi zákazníky. 
Ačkoli má podvozek nízkou 
světlou výšku, v podzimních 
a raných jarních aplikacích 
odvede svou práci velice efek-
tivně.

Dále již zmíněný GIGANT. 
S nádrží 11 000 – 13 500 l 
a tandemovou nápravou je 
jedním z největších návěs-
ných postřikovačů na trhu. 
Svoje přednosti hravě pro-
káže při maximálním zábě-
ru ramen na velmi dlouhých 
pozemcích. Díky extrémně 

velké nádrži se minimalizuje 
počet přerušení práce kvůli 
naplnění postřikovače vodou 
či navážení vody k postřiko-
vači cisternou. Tím se snižují 
náklady. Tím, že je v současné 
době výroba podvozku a ná-
drže pro model GIGANT zcela 
v naší režii a nejsme již závislí 
na zahraničním výrobci, se 
nám podařila zefektivnit vý-
roba takovým způsobem, že 
jsme si mohli dovolit zlevnit 
v novém ceníku postřikovač 
GIGANT o 18 000 €, což po-

važujeme v dnešní době, kdy 
trend je rozhodně opačný, 
za veliký úspěch.

Součástí portfolia irmy 
AGRIO jsou i dva samojízd-
né postřikovače DINO a GE-
KON. U těchto strojů se nám 
za poslední dva roky podaři-
lo odstranit veškeré „dětské 
nemoci“, se kterými jsme se 
v předchozích sezonách potý-
kali. Nyní jsou již stroje ve fázi 
testování a hodnocení prove-
dených změn. Vše úspěšně 
směřuje k tomu, abychom se 
v roce 2023 vrátili na trh se 
spolehlivým samojízdným 
postřikovačem ve své inální 
podobě.

Ve irmě AGRIO máme tedy 
za sebou další velice úspěšný 
rok a optimismus nás neo-
pouští ani na začátku roku 
2022. Množství poptávek 
a objednávek po modro-bí-
lých strojích z jižních Čech 
napovídá, že i právě začínající 
rok ve znamení dvojek by měl 
být velice úspěšný.

Ing. Jan Kovařík
AGRIO MZS s.r.o.

ALKA

MAMUTNAPA
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INZERCE

Integrovaná ochrana rostlin podle ÚKZÚZ

Dříve než se na IOR podí-
váme, je třeba si ujasnit, co 
to vlastně je. Zcela jistě to 
není marketing. Neznalec by 
možná bez uvážení vystřelí 
od boku, že se jedná o skry-
tou podporu „chemie“ použí-
vané v zemědělství. Nicméně 
je jasné, že téma IOR je tak 
složité, a má tolik různých 
výkladů, že by si namísto 
jednoho časově omezeného 
webináře, zasloužilo alespoň 
dvoudenní konferenci. Snad, 
až to okolnosti dovolí, k tomu 
někdy dojde.I potom však 
zůstane palčivá otázka, jak 
pojem srozumitelně přenést 
do veřejnosti a nezaměňovat 
ho za sice mediálně vděčné 
omezování „chemie“ v země-
dělství. Ano, dnes veřejnost 
zná pouze dva pojmy: bio 
a „chemie“. Nic mezi tím. To 
je a může být právě IOR. Kdo 
se ale odváží pojem IOR zved-
nout ze země a představit ho 
veřejnosti? Výrobci příprav-
ků na ochranu rostlin, výrob-
ci a prodejci postřikovačů, 
nebo snad dokonce samotní 
pěstitelé plodin? Úmyslně vy-
nechávám vědeckou základ-
nu, i když ani ona to nedělá. 
U nás kritika „chemie“ v ze-
mědělství dosahuje rozměrů 
vskutku monstrózních, místy 
až absurdních. A většina mé-
dií tuto politiku nekriticky 
„baští“. K líbivému trendu 
se v letácích přidávají v le-
tácích a „zelených“ koutcích 
i řetězce. Na tu ostatní „che-
mii“ používanou v hygieně 
domácností, farmacii, atd. se 
rádo jaksi zapomíná. O tom, 
že mnohé výrobky z katego-
rie „Dětské výživy“ přicházejí 
na trh i při použití přípravků 
v ovoci jako absolutně zdravé, 
bez obsahu reziduí, nikdo nic 
neví. Otázka za milion však 
zní, kdo to dokáže laikům vy-
světlit? Mezi námi zemědělci 
to není problém. Problémem 
spíše je, zda je vůbec co po-
užít, za jakou cenu a s jaký-
mi podmínkami. Přípravky 
nejsou zadarmo a tak stále 
více převládá samoregulač-
ní hledisko, kterým je cena. 
ÚKZÚZ již dávno nevykonává 
funkci poradní. Poradci se 
tak s vlastními softwarovými 
programy stávají zástupci vý-
robců přípravků. To, že každý 
z nich doporučuje jen ty své 
výrobky je pochopitelné. Na-
víc se zdá, že problematika 
skleníkových plynů a metanu 
z živočišné výroby brzy „pře-
bije“ otázku „chemie“ v ze-
mědělství. A nejsme daleko 
od doby, kdy se zemědělství 
v EU stane dalším bitevním 
polem zelené agendy. Jak 
z toho všeho ven?

IOR jako neuvěřitelně 
široký pojem

Za provázaný komplex zásad, 
které na sebe navazují a vy-
tváří tak harmonický celek, 
označila IOR Ing. Jitka Götzo-
váz ministerstva zeměděl-
ství. Současně ale zdůraznila, 
že se nejedná o nic nového. 
V ČR se uplatňují prvky IOR 
jako monitoring, prahové 
hodnoty, předpovědi, atd. již 

od 60. let minulého století! 
Kromě toho zahrnuje i správ-
nou zemědělskou praxi.
Hlavní komplikací v naplňo-
vání zásad IOR je právě jejich 
šíře, protože v řadě oblastí 
chybí jasná kritéria a spe-
ci ické požadavky. Z těchto 
důvodů a s ohledem na nové 
strategie je připravována le-
gislativní úprava. Ústředním 
bodem aktualizace směrnice 
je upřesnění požadavků IOR 
tak, aby způsob jejich kontro-
ly nepřinášel zvýšenou admi-
nistrativní zátěž pěstitelů.

IOR podle ÚKZÚZ

Tak lze označit vystoupení 
Ing. Pavla Mináře, Ph.D., které 
dalo teoretický základ náplni 
celého webináře. Zaměřil se 
na posouzení rizika aplikace 
přípravků na ochranu rostlin 
(dále POR). U POR je riziko 
kombinací nebezpečnosti 
a expozice. Expozice je od-
lišná v různých podmínkách 
a je dána rozsahem použití 
navrženým žadatelem o re-
gistraci. Povolovací proces 
v EU od roku 1991 začíná 
žádostí spojenou s předlo-
žením dokumentace. ÚKZÚZ 
tedy sám nevytváří doku-
mentaci. Bohužel realita je 
taková, že kritéria pro schva-
lování účinných látek nezahr-
nují potřeby praxe v ochraně 
rostlin. Smutně musíme kon-
statovat, že v EU nikoho neza-
jímá, zda pěstitel nemá vůbec 
žádný přípravek k ochraně 
dané, často minoritní plodi-
ny.I to následně někdy bývá 
důvodem k ukončení jejich 
pěstování konkrétním far-
mářem.To je velice smutné 
konstatování, které povede 
k postupnému útlumu země-
dělství v EU. I když Komise 
nemá žádný konkrétní plán 
na zákaz některých účinných 
látek, těch, které jsou riziko-
vými, potřebují novou doku-
mentaci a asi na ně. Minář 
jich představil celkem 80! 
Dále vysvětlil pojem „základ-
ní látky“. Jedná se o výrobky, 
primárně uváděné na trh 
pro jiný účel, než je ochrana 
rostlin, ale jsou používané 
v ochraně rostlin ( např. by-
linné extrakty, potravinářské 
výrobky, minerální látky). 
Tato přednáška měla také 
největší odezvu u účastníků 
webináře. V on-line diskuzi 
k ní přišlo nejvíce dotazů.

14 poradců pro ochranu 
rostlin?

To je číslo které uvedl 
Mgr. Jan Radoš v přednášce 
Akreditované poradenství 
spravované ministerstvem 
zemědělství: minulost, sou-
časnost a budoucnost. Bo-
hužel se vyhnul minulosti. 
V té totiž poradenství, i po-
dle zásad IOR vykonávali 
inspektoři ochrany rostlin 
ÚKZÚZ. Měli své zastoupení 
v každém okrese. Ti byli sku-
tečnými odborníky v ochra-
ně rostlin, i když v době 
nedostatku přípravků. Snad 
i proto se hojně využívaly 
metodiky ochrany rostlin, 

prognózy a signalizace zá-
sahů. Tenkrát ovšem bez 
mobilů a moderní výpočet-
ní techniky. Počet 14 akre-
ditovaných poradců v této 
oblasti nemůže obsáhnout 
celou republiku. Odborné 
poradenství v oblasti IOR 
pěstitelům chybí. Je jasné, 
že by se ho při větší odva-
ze mohla chopit i vědecko-
-výzkumná základna. Její 
život je však vázán na gran-
ty, které v převážné většině 
a v souladu se současnou 
zelenou politikou, používá-
ní přípravků nepodporují. 
Naopak ÚKZÚZ je svým za-
dáním nasměrován ke kon-
trole používání přípravků. 
Bohužel přednášející zcela 
opomněl poradenství sou-
kromé, stejně jako poraden-
ství distributorů přípravků. 
Jak plnit pro i poradenství 
ukazuje servis Zkušební sta-
nice Kluky a také Zeměděl-
ského ústavu Kroměříž. Zda 
oba soukromé servisní týmy 
zvládnou poradenství pro 
všechny plodiny a na celém 
území státu je však otázkou.

Pomocník pro IOR

Podle Ing. Štěpánky Rado-
vé může být výrazným po-
mocníkem při respektování 
zásad IOR hlavně při výbě-

ru přípravků a plánování 
aplikací Rostlinolékařský 
portál provozovaný ÚKZÚZ. 
Na třech ukázkách předved-
la možné scénáře jeho pou-
žití. Od ledna pracuje s no-
vým designem.

Praktické zkušenosti 
z provozu

a snahu o eliminaci používá-
ní POR představil Rostislav 
Mátl z irmy DVP Agro a.s. 
Ta je členem Spolku pro ino-
vace a udržitelné zeměděl-
ství. Její tři irmy hospodaří 
na 1365 ha konvenčním způ-
sobem a na 155 ha ekologic-
ky bez použití POR. Bylo až 
neuvěřitelné vidět rozsáhlé 
provozní pokusnictví s vyu-
žitím meziplodin, setím žita 
a vikve do vzrostlé meziplo-
diny, ukončení růstu mezi-
plodin mrazem i setím máku 
ozimého společně s jetelem 
plazivým. V případě sklizně 
inkarnátu bez desikace (vy-
jímka pro diquat byla ozná-
mena pozdě), se ukázalo, že 
ne vždy je to možné. Také 
svazenka potřebovala apli-
kaci desikantu. Kvůli vysoké 
ceně strojených hnojiv je zde 
hnojeno pouze digestátem. 
Nicméně irma si za svoji po-
kusnickou činnost zaslouží 
uznání. 

Nová činnost ÚKZÚZ

Datuje se od roku 2020 a spo-
čívá v ověřování účinnosti již 
registrovaných POR a pří-
pravků na bázi mikroorgani-
smů a přírodních látek (dále 
PPOR). Podle Ing. Jiřího Ur-
bana se nejedná o zkoušení 
v rámci registrace. V někte-
rých případech je jako stan-
dard zařazen syntetický POR, 
používaný v konvenčním ze-
mědělství. Překvapením bylo 
konstatování, že u PPOR je 
třeba respektovat slabší účin-
nost, protože na každé lokali-
tě je jiná půda i jiné další fak-
tory. Až dosud většina pokusů 
byla realizována v révě vinné, 
jabloních, zelenině a brambo-
ru. S ohledem na tyto plodiny 
se ukazuje, že bude nutné ne-
zkoušet PPOR samostatně, ale 
naopak v celých postřikových 
sledech.

Rychlík nám ujíždí

konstatoval v první části 
své přednášky Doc. Ing. Jan 
Kazda, CSc. z ČZU Praha. 
Byl také jediným řečníkem 
na webináři, který se pokusil 
ukázat i stinnou stránku eli-
minace POR. Ukázal, že se tak 
často děje bez možnosti ná-
hrady a upozornil na nebez-
pečí nárustu rezistence vůči 

omezenému sortimentu re-
gistrovaných účinných látek. 
Zavrhl také požadavek Ko-
mise na povinné snížení spo-
třeby POR o 50% ve všech 
členských zemích stejně. 
V případě ČR by redukova-
ná dávka např. na 0,8 kg/ha 
nepokryla ani jednu aplikaci 
herbicidu! V další části před-
stavil zkušenosti s použitím 
řady biologických přípravků 
převážně v zelenině. 

Závěr

Webináři na téma Příprav-
ky na ochranu rostlin jako 
součást integrované ochra-
ny rostlin zpočátku věnova-
lo pozornost přibližně 400 
účastníků. Čtyřhodinový 
program a řada dotazů svěd-
čí o tom, že je to téma vyso-
ce aktuální a praxí žádané. 
Zcela jistě by si zasloužilo 
alespoň další dva semináře, 
tentokrát již naživo. Jeho ter-
mín však byl zvolen správně. 
Čeká nás předsednictví EU. 
Bylo by dobré řadu podnětů, 
ale i problémů IOR zde vyu-
žít k reálné změně a i našim 
zájmům. Jde totiž o to, že 
ekologie nejsou jen zákazy 
a příkazy, ale také integrova-
ná ochrana rostlin s použitím 
přípravků na jejich ochranu.

Ing. Michal Vokřál, CSc. 

Existují desítky de inic integrované 
ochrany rostlin (dále IOR), více či méně 
známých pouze mezi zasvěcenými. Jednu 
z nich představil na lednovém webiná-
ři ÚKZÚZ. Webinář by se možná nechal 
označit jako „IOR v představách ÚKZÚZ“.

ROSTLINNÁ
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Požadavky našich vinařů 
a sadařů jsme s dvěma typy 
rosičů ale nemohli splnit, 
a proto jsme obnovili spo-
lupráci s italskou irmou 
PROJET, abychom mohli na-
bídnout skutečně bohatý 
sortiment variant, včetně 
malých nesených strojů.

Větší výkon, minimalizace 
ztrát

Dnes, díky široké nabídce 
příslušenství a modulů mů-
žeme splnit našim vinařům 
a sadařům nejrůznější přání, 
například ošetření starších 
sadů ovocných stromů s ko-
runami ve výšce kolem 6 až 
7 metrů pomocí rosičů typu 
Compact Air Systém nebo 
Compact Bicontrol nebo po-
žadavek na ještě větší objem 
vzduchu v rozmezí 30 000 
– 54 000 m3/hod. To vše 
s velmi kvalitním usměrně-
ním výstřikového obrazce 
do porostu vinice nebo sadu, 
aby se minimalizovaly ztráty 
postřiku. To vše ve spojení 
s dvourychlostní převodov-
kou a s možností natáčení 
lopatek pro optimalizaci vý-
konu axiálního ventilátoru 
s ohledem na kvalitu a záro-
veň šetrnost ošetření. 

Pro jednodušší najíždění 
do řádků, a to platí jak pro vi-
nice i sady, se velmi osvědčila 
najížděcí oje. Ta velmi usnad-
ní práci všude tam, kde je 
málo místa a běžná souprava 
by napoprvé bez několika ko-
rekcí do řádku ani nevjela.

Elektronické systémy

Není to jen kvalitní technika, 
ale vzhledem k zvyšujícímu 

se tlaku na ochranu životní-
ho prostředí a také ochranu 
zdraví obsluhy se stále více 
uplatňují elektronické sys-
témy. Už nestačí elektrické 
vypínání levé a pravé strany 
rosiče. Dokážeme například 
řídit dávku, rozpoznáme, 
kde chybí keře nebo strom 
a postřik automaticky přeru-
šíme. Tím dokážeme uspořit 
přípravek, mnohem lépe 
držet přesnou dávku a sa-
mozřejmě děláme něco pro 
zlepšení životního prostředí. 
Pro automatické řízení dáv-
ky používáme elektroniku 
ARAG, počítače Bravo 180 
nebo Bravo 350 a soustavu 

elektricky řízených 
ventilů s prů-

t o k o m ě r e m 
nebo systémy 
BRAGLIA pra-
cujících podob-

ně, ale navíc se 
senzory pro ro-

zeznávání stromů 
nebo vinných keřů.

Špičkové trysky 
s keramickou vložkou

Aby vše „fungovalo“ jak má, 
používáme špičkové trysky 
s keramickou vložkou AL-
BUZ, a to typu ATR a nebo 
nízko-úletové TVI případně 
CVI s výstřikovým úhlem 
80° nebo 60°. Jsou osazené 

na nastavitelných dvojitých 
držácích. Jednou z novinek 
prémiového výrobce rosi-
čových komponentů irmy 
Braglia jsou i trojité držáky 
trysek anebo držáky s bajo-
netovou hlavou pro snadnější 
výměnu trysek.

Zaškolení obsluhy

Naše rosiče jsou praktické, 
jednoduché, výkonné a dob-
ře se s nimi pracuje a odpo-
vídají současné legislativě. 
Zákazníkům rosiče předává-
me a naučíme je stroj obslu-
hovat. Většinu použitých dílů 
držíme skladem, což je zá-
kladní předpoklad rychlého 
a kvalitního servisu, na kte-
rém si AKP zakládá. 

Novinka pro malé vinaře 
a sadaře:

Elektrický rosič 24 V

Společnosti AKP, tradiční 
prodejce rosičů, neměla žád-
ný produkt, který by mohla 
nabídnout drobným vina-
řům, obhospodařujícím půl, 
jeden nebo dva hektary vinic. 
Tito vinaři často ani nejsou 
vybaveni technikou, kterou 
by mohli agregovat s klasic-
kým taženým rosičem. Často 
používají fyzicky náročnou 
ochranu pomocí zádových 
rosičů. Snaha vyhovět této 
skupině zákazníků vedla 
k vývoji rosiče, pracovně 
označeného jako elektrický 
tažený rosič 24V. Tento ba-
teriový rosič do vinic a sadů 
vyvinutý a vyrobený irmou 

AKP je určen pro menší vi-
naře, kteří nemají traktor, 
nebo jejich trakční prostře-
dek není vybaven vývodo-
vým hřídelem. Základní rám 
rosiče je osazen nádrží o ob-
jemu 120 l a na každé straně 
rámem s třemi samostatně 
vypínatelnými ventilátory. 
Šest trysek a silné venti-
látory dokážou aplikovat 
postřik do vzdálenosti 2 až 
3 m a zajistí bezproblémové 
profouknutí plně olistěného 
vinného keře v celém pro i-
lu. Z hlediska kvality postři-
ku je elektrický rosič podle 
výrobce zcela srovnatelný 
s rosiči poháněnými vývo-
dovým hřídelem. Celkový 
výkon rosiče je až 15 m3/h.

Pohon ventilátorů a dvou 
čerpadel zajišťují dva 12V 
akumulátory zapojené do sé-
rie s napětím 24V a kapacitou 
80 Ah. Ty jsou schopné zajis-
tit plný výkon rosiče po dobu 
1:10 h. 

Elektrický rosič s rozměry 
0,95 x 1,5 x 1,75 m a hmot-
ností 80 kg lze agregovat se 
čtyřkolkou, zahradním ma-
lotraktorem, zahradní trak-
torovou sekačkou nebo kla-
sickou Terrou se sedátkem. 
Ovládat jej lze z místa řidiče 
s možností vypínání levé či 
pravé sekce. 

Vývoj stále pokračuje, a tak 
se možná dočkáme i varian-
ty s vodorovně sklopenými 
křídly. Rosič se pak změní 
na postřikovač s podporou 
vzduchu, což ocení hlav-
ně pěstitelé jahod, borůvek 
nebo zeleniny.

Ing. Michael Trtílek

Ošetření vinic a sadů si bez kvalitního rosiče nikdo nedovede 
dnes představit a používání těchto strojů je zcela běžné. Firma 
AKP dodává zákazníkům již řadu let tažené rosiče ať už typu 
TRS (sadařské provedení) nebo TRV (vinařské provedení) o růz-
ných objemů nádrží.

Elektrický rosič 24 V

Nový rosič 24V od společnosti AKP je nezávislý na tažném prostředku 

Kvalita postřiku je srovnatelná s běžnými rosiči

Rosiče PROJET nabízejí větší výkon a minimalizaci ztrát postřiku

Spolupráce s italskou fi rmou PROJET přinesla rozšíření sortimentu pro sadaře 
a vinaře

MECHANIZACE
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Köckerling – vyhovuje po všech stránkách

Avizovanou techniku zná-
mého výrobce dodala panu 
Pavlíkovi společnost AGRIO 
Pardubicko s.r.o. A právě jed-
natel této společnosti Martin 
Beneš nás na farmu v Mo-
ravské Třebové doprovodil, 
abychom se přesvědčili, jak 
jsou zde se stroji Köckerling 
spokojeni. „Se společností 
AGRIO Pardubicko spolupra-
cujeme již od jejího založení, 
takže někdy od roku 2015,“ 
vysvětluje nám hned po při-
vítání náš hostitel a po-
kračuje: „Bez spolehlivého 
dodavatele zemědělské tech-
niky se na naší farmě neobe-
jdeme. Máme 450 hektarů 
vlastních pozemků a dalších 
asi 350 hektarů propach-
tovaných. Kromě rostlinné 
výroby se věnujeme i chovu 
skotu a dojíme 120 krav. A to 
je spousta práce, kterou by-
chom bez adekvátní země-
dělské techniky zvládali jen 
těžko,“ popisuje pan Pavlík. 
Jak se později dozvídáme, 
kromě jeho dvou synů - Ro-
mana a Petra - mu na farmě 
pomáhá i dvanáct zaměst-
nanců. 

Köckerling Quadro 
– protože perfektně 
zpracovanou půdou vše 
začíná
Dobré zpracování půdy je 
pro každého správného hos-
podáře prioritou. A pan Pav-
lík se rozhodnul neponechat 
nic náhodě a vsadil na stroje 
Köckerling. „Na tuto značku 
jsme slyšeli mnoho skvě-
lých doporučení, ale stěžej-
ní pro nás byla až vlastní 

zkušenost, kdy jsme měli 
možnost si tuto techniku 
sami vyzkoušet na našich 
pozemcích. Potřebovali jsme 
stroj na zpracování strniště 
a také na hloubkové zpra-
cování půdy - jako náhradu 
za orbu. A když jsme zkusili 
kypřič Quadro 400, tak bylo 
rozhodnuto,“ popisuje spo-
kojeně inženýr Pavlík. 

Martin Beneš k tomu dopl-
ňuje: „Quadro patří do série 
čtyřřadých kypřičů, které 
jsou na zpracování strniště 
ideální. Díky pracovní hloub-
ce od 5 do 30 cm jej lze vyu-
žít nejen na mělkou práci, 
ale i na hloubkové kypření. 
Skvěle zapravuje posklizňo-
vé zbytky i slámu a je tedy 
poměrně široce uplatnitelný. 
Po přejezdu stroje je sláma 
rovnoměrně rozdělena a vy-
tvoří se homogenní mul-
čovací lože. Tím vzniknou 
optimální podmínky pro 
setí a další pracovní opera-
ce. Půda je provzdušněna 
a zároveň zpětně optimálně 
zhutněna dvojitými STS vál-
ci.“

Kromě čtyřmetrového 
záběru, který jsme měli 
možnost spatřit v Morav-
ské Třebové, je Köckerling 
Quadro dodáván i v pra-
covním rozsahu 3 m, 4,6 m 
nebo dokonce 5,7 m. Jak se 
od pana Beneše dále dozví-
dáme, variabilita je možná 
i ve výběru pracovních or-
gánů – na mělké zpracování 
strniště jsou ideální dvoudíl-
né šípové radličky se šířkou 
záběru 310 mm. Při hlubo-
kém kypření se pak pracuje 
s hrotem TopMix a odhrno-

vacími plechy. Samozřejmos-
tí je jištění proti kamenům, 
které zabezpečuje hladkou 
a spolehlivou práci stroje 
i v náročných půdních pod-
mínkách.

Když se řekne „Köcker-
ling“, musí se každému nut-
ně vybavit stabilní rámová 
konstrukce s dlouhou život-
ností a maximální odolnost 
celého stroje. Ta je u kypřiče 
Quadro podpořena i absencí 
rotačních dílů, takže opotře-
bení techniky je opravdu mi-
nimální. Praxí dlouhodobě 
prověřený dvojitý STS válec 
bezpečně pracuje i za mok-
rých podmínek. Díky tomu, 
že při pojezdu se otevřené 
kruhy válce naplní zemi-
nou, pracuje ve inále „půda 
na půdě“ a nedochází k za-
blácení ani za deštivého po-
časí. 

Allrounder profi line podá 
efektivní výkon ve všech 
podmínkách

Vzhledem k velikosti svého 
hospodářství by s jedním 
strojem pan Pavlík rozhodně 
nevystačil. Depo zemědělské 
techniky tak doplňuje i další 
technika německé prove-
nience a sice kombinátor 
Köckerling Allrounder 600 
pro iline. Tento známý uni-
verzální pracant je na farmě 
využíván především na pod-
mítku a předseťovou pří-
pravu půdy. Ovšem, jak nám 

prozradil pan Beneš, lze jej 
do práce zapojit v podsta-
tě celoročně – od jarního 
zpracování seťového lůž-
ka, přes zapravení kejdy či 
meziplodin až po přípravu 
na setí do mulče. „Mezi zá-
kazníky je oblíbený zejména 
pro svůj vysoký plošný vý-
kon,“ poznamenal na adresu 
Allrounderu Martin Beneš 
a dodává: „Dobře provzduš-
ňuje půdu a připraví opti-
mální drobtovitou strukturu 
lůžka. Plodiny tak mají ide-
ální podmínky pro vzcháze-
ní.“ Pan Pavlík jen souhlasně 
přikyvuje a dodává: „Tento 
kombinátor pracuje opravdu 
spolehlivě a hlavně se ne-
ucpává, přestože vlhkostní 
podmínky nejsou vždycky 
ideální.“

Univerzální stroj Allroun-
der pro iline je oblíbenou 
stálicí „köckerlingového 
nebe“. Kromě šestimetro-
vého záběru, jaký si zvolil 
pan Pavlík, mohou zákazníci 

vybírat i z větších pracov-
ních rozsahů a to od 7,5 m 
až po 14,5 m. Počet slupic 
pak kolísá od 36 (záběr 6 m) 
do 86 (záběr 14,5 m). Kypřič 
disponuje hydraulicky ovlá-
danou přední smykovou des-
kou, dvojitým STS válcem, 
integrovaným podvozkem 
a masivním základním rá-
mem. K vedení hloubky na-
pomáhají velká opěrná kola. 
Tento kombinátor může být 
na přání vybaven hydraulic-
kým ovládáním hloubky.

Na otázku, co na technice 
Köckerling oceňuje nejví-
ce, odpovídá pan Pavlík bez 
váhání: „Materiálově je to 
zkrátka špička. Stroje jsou 
odolné a spolehlivé, a to je 
přesně to, co od zemědělské 
techniky potřebuji.“ Více než 
slova však o spokojenosti 
hospodáře svědčí skuteč-
nost, že výhledově plánují 
na farmu pořídit další tech-
niku v typickém modrém 
designu a sice secí stroj Köc-
kerling Ultima CS 600. „Měli 
jsme možnost vyzkoušet jej 
při podzimním setí a doslo-
va nás nadchnul,“ vysvětluje 
s úsměvem náš hostitel. Inu 
– je známo, že jak kdo zaseje, 
tak také sklidí. A pokud bu-
dou na farmě pana Pavlíka 
a jeho synů zakládat poros-
ty technikou Köckerling, tak 
se o dobrou sklizeň jistě bát 
nemusí.

Text: Petra Bártlová
Foto: Martin Beneš 

a archiv Köckerling

Již více než dvacet let hospodaří Ing. La-
dislav Pavlík spolu se svými dvěma syny 
v okolí Moravské Třebové. Za dobu své 
existence se jejich společnost „Pavlík 
a společníci s.r.o.“ rozrostla v zemědělský 
podnik pečující o 800 hektarů půdy a za-
bývající se rostlinnou i živočišnou výro-
bou. V osevním plánu najdeme kukuřici, 
pšenici, řepku, luskoviny, víceleté pícniny 
i trvalé travní porosty, které pomáhají 
zajistit krmivovou základnu pro chovaný 
skot. Plodiny jsou zkrátka zařazeny tak, 
aby vyhovovaly nejen přírodním podmín-
kám podhůří Zábřežské vrchoviny, ale 
i požadavkům farmářů. A obdobně jako 
rostliny a zvířata, musí do konceptu za-
padnout i zemědělská technika. Všechny 
parametry nejlépe splňuje Köckerling...

Na farmě je technika Köckerling nepostradatelná (zleva): Ing. Ladislav Pavlík, Martin Beneš a Roman Pavlík. 

Čtyřřadý kypřič Köckerling Quadro. 

Köckerling Quadro při podmítce.

Köckerling Allrounder 600 profi line při zpracování půdy před setím jarního ječmene. 

Kombinátor Köckerling Allrounder 600 profi line při jarní přípravě půdy.
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Přednosti secích strojů od P & L, spol. s r.o. 

Secí stroj Ripper 300

Firma P & L vyrábí secí stroj 
pod označením Ripper 300 
již několik let, byť někte-
ří uživatelé stroj znají pod 
názvem STP 300. Technika, 
kterou tvoří základ stroje, je 
tím nejefektivnějším způso-
bem přísevů a obnovy TTP. 
U nového stroje je zachován 
systém se zvlněnými disky 
takzvanými Turbo Koltry. 
Tyto zpracovávají úzké pás-
ky půdy = příprava seťové-
ho lůžka. Do těchto pásků 
dvoudisková secí botka uloží 
osivo na potřebnou hloubku, 
kterou je možné nastavit cen-
trálně hydraulickou pístnicí. 

Na rozdíl od původní ver-
ze secího stroje Ripper 300, 
kde jsou Turbo Koltry umís-
těny na rámu ve dvou řadách, 
u nové verze jsou umístěny 
do jedné řady. Tím se pod-
statně zkrátila přední část 
stroje s Koltry a těžiště se 
přiblížilo více k zadní nápra-
vě traktoru. Koltry jsou jiště-
ny proti kamenům pružinou. 

Pro osivo je zvolen kon-
cept dvoukomorové výsevní 
skříně, která je dělená v po-
měru 1/3–2/3 s celkovým 
objemem 800 litrů. Dvě indi-
viduální a rovnocenná výsev-
ní ústrojí umožňují set dvě 
rozdílné plodiny s rozdílnými 
výsevky, a to jak čistosevem 
(každá botka seje jednu plo-
dinu), tak i směsně. Nebo je 
možné jednu komoru výsev-
ní skříně využít pro aplikaci 
granulovaného hnojiva. 

Původní secí stroj, který 
je stále v nabídce (označen 
HD) má 19 řádků s rozte-
čí 15,8 cm. Nový model má 
22 řádků s roztečí 13,6 cm 
(Obr. č.1). Je na uživateli, pro 
jakou variantu se rozhodne 
s důrazem na technologické 
využití stroje. 

Pro každou botku jsou dvě 
výsevní ústrojí umístěna nad 
sebou. Každé výsevní ústrojí 
má dva válečky a nad ním je 
umístěn čechrač. Hrubý vále-

ček pro 
v e l k á 
s e m e -
na, jemný 
pro semena 
malá a trávy. 
Je možné nastavit 
individuální výsevek pro ka-
ždou řadu výsevního ústrojí 
zvlášť. Je možné zvolit sys-
tém výpadu semen do seme-
novodu tak, že se buď seme-
na v semenovodu smíchají 
ve směs v poměru nastave-
ných výsevků, nebo každým 
semenovodem vypadávají 
pouze ta semena, která jsou 
zvolena. V praxi můžeme na-
příklad set jeden řádek trav-
ní směs a dva řádky vojtěšky 
nebo jetele (Obr. č.2). 

V jiném případě jeden řá-
dek řepky ozimé a jeden řá-
dek pomocné plodiny, tedy 
využít technologii směs-
ných kultur. Výsevky se dají 
plynule nastavit v rozme-
zí od 0,9 kg do 450 kg/ha 
u obou výsevních ústrojí. Ka-
ždý model stroje Ripper 300 
je možné vybavit aplikací 
kapalných minerálních hno-
jiv, inokulantu nebo jiných 
přípravků. 

Technologie přesného setí

Již více jak dvacet let je v na-
bídce společnosti P & L svě-
tový leader v technologii 
přesného setí irma Kinze. 
Technická přednost strojů 
je poměrně známa i v ČR, 
ale technologické možnosti 
Kinze se postupně prosazu-
jí. Předně je to technologie 
pěstování různých plodin 
v systému úzkořádkového 
setí s roztečí řádků 37,5 cm 
(Obr. č.3). Vedle prověře-
ného protierozního efektu 
na MEO pozemcích (doporu-
čeno v DZES) je to i možnost 
setí na konečnou vzdálenost 
nejen kukuřice, ale i ozimé 
řepky, sóji a dalších plodin. 

Vědecky a množstvím ex-
perimentů je dokázáno, že 
plodiny jako je cukrová řepa, 

k u -
kuř ice, 

sója, ozimá 
řepka a další mají nejvyšší 
potenciál výnosu při rozteči 
řádků okolo 35 cm. Proto má 
technologie úzkořádkového 
setí pro zemědělskou praxi 
takový potenciál. 

Technologie úzkořádko-
vého setí vznikla a je hodně 
rozšířená v Americe, kde se 
více jak třicet let používá. Zá-
věry desítek výzkumů v USA 
(Univerzita Iowa, výrobci 
osiv) hovoří o výhodách úz-
kořádkového setí v následu-
jících kontextech:
• technologie je vhodná spíše 

do chladnějších výrobních 
oblastí

• má výsledky na horších pů-
dách z hlediska struktury 
a obsahu živin 

• je vhodná pro hybridy s niž-
ším FAO a především pro 
silážní kukuřice

• v sušších letech se vyšší 
výnos v úzkořádku projeví 
mnohem výrazněji 

Pokud si tyto argumenty 
převedeme do našich půdně 
klimatických podmínek, po-
tom je logické, že dlouhole-
té pokusy s úzkořádky mají 
v ČR průkazné, velice dobré 
výsledky. Česká republika je 
z hlediska pěstování kukuři-
ce chladnější výrobní oblastí. 
Žádný podnik v ČR pravdě-
podobně nemá tak kvalitní 
půdy a klimatické podmínky, 
jako farmáři ve státech Iowa, 
Illinois atd. V ČR se používa-
jí o 50 % nižší hybridy FAO, 
než je tomu ve zmíněných 
zemích. Z těchto a dalších 
důvodů má úzkořádkové setí 
v České republice a na Slo-
vensku vysoký potenciál.

Technologie přesného setí 
řepky na rozteč řádků 37,5 
má prokazatelné výhody 
(Obr. č.4). Hlavně je to přes-
né rozmístění semen v řád-
ku na konečnou vzdálenost. 
Například u výsevku 350 tis. 
jedinců je vzdálenost rostlin 
cca 9 cm. Rostliny mají pro-
stor pro větvení, mají silněj-
ší kořenový systém a vyka-
zují v průměru 0,3 až 0,6 t/
ha vyšší výnos ve srovnání 

s klasickým porostem. Při 
optimálním výsevku a zvý-
šeném výnosu se dá hovo-
řit o ekonomickém přínosu 
technologie přesného setí 
do úzkořádků okolo 5 tisíc 
Kč/ha podle výkupní ceny 
v daném období a v závislos-
ti na výnosu. 

Nezanedbatelnou výho-
dou je širší využití přesné-
ho secího stroje, který by 
se za normálních okolností 

použil jen pro jarní setí ši-
rokořádkových plodin. Tady 
se nabízí otázka, kdy se eko-
nomicky vrátí vyšší náklady 
na pořízení přesného secí-
ho stroje pro úzkořádkovou 
technologii? Návratnost zvý-
šené investice se díky vyšší-
mu výnosu pohybuje okolo 
250 až 300 hektarů řepky, 
kterou daným secím strojem 
uživatel zaseje. 

P & L, spol. s r.o.

Obr. č.1. Nový koncept secího stroje Ripper 300 s roztečí řádků 13,6 cm a dvoukomorovou výsevní skříní. 

Obr č.2. Porost setý strojem Ripper 300 systémem dva řádky vojtěšky (výsevek 45 kg/ha) a jeden řádek travní směsi (výse-
vek 18 kg/ha) 

Obr. č.3. Secí stroj Kinze 3500 8 R Interplant má celkem 15 botek, z toho 8 v zadní řadě a 7 v přední. Technologie je vhodná 
nejen pro kukuřici, ale především pro řepku, sóju a směsné kultury. 

Obr.č.4. Poloprovozní pokus s řepkou založený strojem Kinze. Rozteč řádků 37,5 cm, výsevek 350 tis/ha. Lokalita Dolany, výnos 
4,7 t/ha, 2021. 

Ve společnosti P & L patří sortiment secích strojů k té nejsilnější 
kategorii strojů, kterou může pro zemědělskou praxi nabídnout. 
Vedle rozšířených strojů Köckerling a technologické světové 
špičky v oblasti přesného setí Kinze, má společnost v nabídce 
zcela originální secí stroj vlastní vý-
roby pro TTP. A právě ten se stal 
v roce 2021 předmětem zásad-
ní technické změny.
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Čtyřřadý kypřič Köckerling Quadro. 

ŽIVOČIŠNÁ

Ekonomická efektivita 
dusíku v krmné dávce dojnic
Mnoho krmivářů a zootechniků v současné době nestíhá přepočítávat krmné dávky. Ceny 
dusíků v krmných dávkách od září minulého roku jednorázově skočily někdy o více než 
o 50 %. Udržet za těchto podmínek ekonomickou efektivitu krmné dávky, ba ji dokonce 
vylepšit, se zdá jako nemožné. Současné ceny obchodníků a zpracovatelů na sklizeň roku 
2022 dávají tušit, že výrazné snížení cen, např. řepkových pokrutin, nelze očekávat ani 
v letech 2022/23. Zraky mnohých se tak upínají ke stabilním, a zároveň domácím zdro-
jům dusíku. Těmi jsou zejména vedlejší produkty pivovarnictví. Při této příležitosti jsme 
se rozhodli znovu zveřejnit studii VÚŽV o využití vedlejších produktů pivovarnictví v živo-
čišné výrobě, na které se podílelo šest zkušených specialistů zaštítěných předním odbor-
níkem na živočišnou výrobu, Ing. Radko Loučkou. Ze závěrů, které mimo jiné potvrzuje 
i známý německý magazín Agrarheute, vyplývá, že správným zařazením pivovarského 
mláta do krmné dávky může podnik ušetřit značné inanční prostředky. 

Pokus prokázal vyšší 
užitkovost dojnic a lepší 
zdravotní stav

První krmné pokusy uspořá-
dal Ústav výživy zvířat Men-
delovy univerzity v Brně. 
U dojnic byl sledován ze-
jména vliv pivovarského 
mláta na produkci mléka, 
obsah mléčných složek a so-
matických buněk, funkci 
bachoru a na zdravotní stav. 
Kontrolní skupina plemene 
českého strakatého skotu 
dostávala původní krm-
nou dávku, druhá pokusná 
skupina stejného plemene 
zkrmovala i přídavek pivo-
varského mláta, v tomto pří-
padě i se sladovým květem. 
Jak pivovarské mláto, tak 
sladový květ dodala spo-
lečnost Mráz Agro. Zatímco 
pokusná skupina zvítězila 
v měření užitkovosti, kont-
rolní dosáhla vyššího prů-
měrného obsahu tuku a bíl-
kovin v mléce. V absolutním 
vyjádření však pokusná 
skupina denně vyproduko-
vala více bílkovin a tuku. 
Sledování zdravotního sta-
vu jednotlivých skupin doj-
nic prokázalo nižší počet 
veterinárních zákroků u po-
kusných jedinců. Dalším 
efektem pivovarského mlá-
ta v krmné dávce bylo také 
výrazné omezení problémů 
s lůžkem a úplné odstranění 
onemocnění paznehtů.

Ekonomika krmné dávky 
v roce 2022

Průměrná užitkovost u po-
kusné skupiny po zařazení 
pivovarského mláta stoupla 
o 1,54 l na kus. Při realizační 
ceně mléka 8,50 Kč/l a uva-
žovaných ixních nákladech 
na dojnici, propočetl Ing. Mi-
kyska (Agrokonzulta Žam-
berk) i krmné náklady v zá-
vislosti na složení kontrolní 
a pokusné krmné dávky. Je 
nutné dodat, že pokus probí-
hal v době, kdy se průměrná 
realizační cena řepkové-
ho šrotu pohybovala okolo 
5000 Kč/t. Aktuální cena ře-
pkového extrahovaného šro-
tu se pohybuje okolo 9.000 
Kč/t. Zatímco ceny pokru-
tin a dalších zdrojů dusíku 
v TMR zaznamenaly meziroč-

ní růst i o více než 50 %, ceny 
vedlejších produktů jsou 
dlouhodobě stabilní a jejich 
meziroční růst se pohybuje 
okolo 10 %. Toto potvrzuje 
i Ing. Šilpoch ze společnosti 
Mráz Agro, která mláto do-
dává na stovky farem v Če-
chách: „Větší polovina růstu 
cen pivovarského mláta je 
způsobena rekordním nárůs-
tem všech vstupních komodit 
využívaných v pivovarnictví. 
Zbylá část pak růstem cen 
silážních vaků a pohonných 
hmot. V Mráz Agro ale kaž-
dou úpravu cen s jednotlivý-
mi zákazníky komunikujeme 
několik měsíců dopředu. 
S mnohými spolupracujeme 
již mnoho let a dlouhodobé-
mu partnerství nepomáhá 
žádný extrém ať dolů či na-
horu.“ 

Úspora a hrubý denní zisk

Hrubý denní zisk na dojnici 
tvořil rozdíl oceněných prů-
měrných nádojů a součtu 
ixních a krmných nákladů. 

Rozdíl v hrubém zisku mezi 
skupinami se během pokusu 
VÚŽV vyšplhal na 0,324 Kč 
na litr mléka ve prospěch 
skupiny dojnic s pivovar-
ským mlátem v krmné dávce. 
Zisk lze spočítat násobením 
tohoto výsledku množstvím 
vyrobeného mléka v da-
ném podniku. Pro 100 doj-
nic s průměrnou dojivostí 
30 l/ks/den by za 100 dnů 
laktace činil hrubý zisk více 
než 100 tisíc Kč. Lze očeká-
vat, že při vyšší realizační 
ceně mléka a zároveň výraz-
ně vyšším nákupním cenám 
dusíkatých krmiv (ŘEŠ apod.) 
bude hrubý zisk a úspora při 
zařazení pivovarského mláta 
do TMR v roce 2022 i násob-
ně vyšší než v době konání 
pokusu.

Výsledky pokusu VÚŽV

VÚŽV se u jiného pokusu 
s mlátem na své farmě Uhří-
něves Netluky dostal téměř 
ke stejným číslům a výsledky 
pokusu tak potvrdil. Pokus od-

borníků z VÚŽV byl zaměřen 
na množství čerstvého (či si-
lážovaného) mláta v krmných 
dávkách dojnic. Obvykle se 
dnes v krmných dávkách vyso-
koužitkových dojnic vyskytuje 
mláto okolo 6-8 kg/ks/den. 
VÚŽV ověřil dvě krmné dáv-
ky, kde bylo mláto zastoupeno 
v dávce 9,5 a 10 kg/ks/den. Ta-
kovéto (i vyšší) podíly pivovar-
ského mláta jsou totiž běžně 
krmeny v sousedním Němec-
ku, jak ve své analýze doklá-
dá např. časopis Agrarheute 
Rind. Je známo, že mláto sice 
obsahuje hodně NDF, ale vel-
kou část z toho tvoří hemice-
lulóza, čímž se na plnivosti 
bachoru mláto podílí jen 
zčásti, odhadem z 50 %. Při 
zvýšení podílu mláta v TMR 
z 6 na 10 kg, se na plnivosti 
bachoru ušetří plné ́ 2 kg kr-
miva. (Zdroj.: Využití vedlej-
ších produktů pivovarského 
průmyslu v živočišné výro-
bě, 2018, NAZV QJ1510391, 
Ing. Radko Loučka)

Nutriční parametry mláta

Pivovarské mláto se skládá 
ze zbytků sladu, plev, slu-
pek a škrobu, má cca 40 % 
neodbouratelného proteinu 
(NdNL) v bachoru, vysoce 
hodnotnou bílkovinu a je 
velmi chutné. Obsahuje dva-
krát tolik dusíkatých látek 
než původní obilniny. Oproti 
obilným šrotům má mláto 
zúžený proteino-glycidový 
poměr, a proto je v krmné 
dávce především zdrojem du-
síkatých látek - bílkovin, méně 
pak zdrojem energie. Proto se 
pivovarské mláto zařazuje 
do takových krmných dávek, 
kde je dostatek energetických 
složek (kukuřice, obiloviny, 
aj.) a potřeba minerálních 
látek je kryta vhodným do-
plňkem. Čerstvé pivovarské 
mláto má vysokou stravitel-
nost organické hmoty (64 %) 
a degradovatelnost dusíka-
tých látek (65 %) a lze jej po-
važovat za dobrý zdroj v ba-
choru nedegradovatelného 
proteinu pro dojnice. Mláto 

mívá obsah bílkovin 27-33 % 
sušiny. Rozložitelnost živočiš-
ných bílkovin je obecně nižší 
než rozložitelnost rostlinných 
bílkovin a výsledkem je vyšší 
míra bypassových bílkovin. 
Střevní stravitelnost dusíku 
se pohybuje od 74 do 84 %.

Nutriční význam mláta 
podtrhují výborné dietetické 
a laktogenní vlastnosti sou-
visející především s vysokým 
obsahem vitamínů skupiny 
B. Pivovarské mláto v krm-
né dávce podporuje sekreci 
mléka, příznivě ovlivňuje mi-
krobiální aktivitu v bachoru 
dojnic a při vyšších dávkách 
vedoucích k nárůstu nádo-
jů omezuje množství tuku 
v mléce. S průměrným obsa-
hem 290 g hrubého proteinu 
na kilogram sušiny (obsah 
sušiny se průměrně pohybuje 
okolo 230-240 g/1 kg) a UDP-
-podílem 40-45 % hrubého 
proteinu, je pivovarské mláto 
cenný proteinový koncentrát 
(UDP podíl u sójového extra-
hovaného šrotu je 30 % a ře-
pkového extrahovaného šrotu 
je 35 %). UDP podíl dokládá 
v bachoru nerozložitelný hru-
bý protein, který je využitelný 
přímo v tenkém střevě.

Kvalita pivovarského 
mláta je celoročně stabil-
ní. Sladovnické ječmeny, ze 
kterých čerstvé pivovarské 
mláto vzniká, jsou díky vyu-
žití v potravinářství pod přís-
nou kontrolou jak plísní, tak 
mykotoxinů a riziko zvýšené-
ho obsahu DON je na rozdíl 
od vedlejších produktů, např. 
kukuřičné bázi, nulové.

Dostupnost mláta a jeho 
skladování

„Díky rozšíření portfolia 
partnerských pivovarů spo-

lečnosti Mráz Agro bude 
v roce 2022 dostupnost 
mláta pro všechny naše 
pravidelné zákazníky zaru-
čena i s mírným prostorem 
pro nové odběratele.“ říká 
Mgr. Vladimír Mráz, ředitel 
společnosti Mráz Agro. „Pří-
padné nové zájemce prosí-
me pouze o včasný kontakt 
našeho obchodního odděle-
ní. Naši regionální specialis-
té Vám přímo na Vaší farmě 
poradí, jak pivovarské mlá-
to, sladový květ či jiné ved-
lejší produkty správně za-
řadit tak, aby byl jeho efekt 
v krmné dávce co nejlepší. 
Zároveň společně s Vámi 
vyberou vhodné složné mís-
to pro silážní vak. Následné 
první dodávce budou pří-
tomni tak, aby vše proběhlo 
dle Vašeho přání a nastavil 
se pravidelný interval zá-
vozů. Společnost Mráz Agro 
dodává pivovarské mlá-
to z českých, slovenských 
a polských pivovarů a jako 
česká rodinná firma zůstá-
vá jedničkou na trhu s ve-
dlejšími produkty. Součástí 
dodávky je i sterilní uložení 
do vaku, dle zájmu i s pří-
davkem konzervačního pro-
středku. Technika a znalosti 
v procesu zachování opti-
mální kvality pivovarského 
mláta během celé doby jeho 
zkrmování jsou dnes na vel-
mi vysoké úrovni. Mláto se 
silážuje do vaku přímo ze 
speciálně upraveného ná-
věsu. Mimo těchto způsobů 
společnost v letní sezóně 
tradičně realizuje i vysoko 
objemové dodávky do siláží. 
Výjimkou není ani silážová-
ní více než tisíce tun mláta 
na jednom místě.“

Doporučená zastoupení 
v krmných dávkách

Optimální množství v krm-
né dávce pro dojnice je 
8-12 kg na zvíře za den, 
12 kg u vysokoprodukčních 
dojnic. Bez jakýchkoliv ne-
gativních účinků lze krmit 
až 15 kg, avšak bez větší 
efektivity. U jalovic se do-
poručuje zastoupení okolo 
4 kg mláta a u krav sucho-
stojných pak 8 kg. V případě 
masného skotu se optimál-
ní krmnou dávkou 1,5-2 kg 
na 100 kg živé váhy na den.

Ing. Miroslav Kozák
Mráz Agro CZ

Pivovarské mláto optimalizuje ekonomiku výroby mléka

Pivovarské mláto zchutňuje a zvlhčuje krmnou dávku

Ukládání pivovarského mláta do vaku
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V současnosti u nás roční 
spotřeba králičího dosahuje 
jen něco málo nad půl kilo-
gramu na obyvatele, čímž 
se řadí mezi okrajové druhy 
masa. To je způsobeno něko-
lika faktory, především vyso-
kou spotřebitelskou cenou 
a malou výtěžností. Rozdíl 
mezi nabídkou a poptávkou 
králičího masa řeší dovozy.

Nesnižovala se jen spotře-
ba, ale i množství chovaných 
zvířat. V posledním desetiletí 
měl chov králíků na našem 
území klesající tendenci. 
V roce 2010 se v České re-
publice dohromady ve velko-
chovech i malochovech cho-
valo přes osm tisíc králíků, 
ale v roce 2019 už jen 4 887 
tisíc. V roce 2020 bylo zazna-
menáno mírné meziroční na-
výšení na 4 926 tisíc kusů. 

Ke zvýšení počtu králíků 
došlo díky navýšení stavů 
u drobných chovatelů, za-
tímco velké farmy zazna-
menaly pokles. V roce 2020 
chovali malochovatelé v ČR 
zhruba čtyři milióny králíků 
na výkrm a k tomu ještě 680 
tisíc chovných. Ve velkocho-
vech se stav vykrmovaných 
králíků naopak snížil z 250 
tisíc v roce 2019 na 235 ti-
síc v roce 2020. Množství 
chovných zvířat na velkých 
farmách meziročně kleslo 
ze dvanácti tisíc na jedenáct 
tisíc.

Proč naši drobní chovate-
lé navýšili stavy? K příčinám 
nárůstu zájmu drobnocho-
vatelů o králíky v posledních 
dvou letech mimo jiné patří 
pandemie vyvolaná rozvo-
jem nového typu koronaviru 
Covid-19. Domácí králík se 
v mnohých vesnických do-
mácnostech stal zpestřením 
jídelníčku a rozšířil sorti-
ment dostupných kvalitních 
potravin.

Množství poučných infor-
mací z oblasti chovu králíků 

zaznělo na semináři Nové 
směry v intenzivních a zá-
jmových chovech králíků, 
který proběhl na půdě České 
zemědělské univerzity v Pra-
ze. 

Nízká produkce i spotřeba

Pokles produkce králičího 
masa se v posledních letech 
po předchozím výrazném 
propadu zastavil. V roce 
2018 se v České republice vy-
produkovalo 10,7 tisíc tun ži-
vých králíků. Další ročník sice 
zaznamenal mírné snížení, 
ale následně se v roce 2020 
produkce ustálila na zhru-
ba stejné úrovni jako v roce 
2018.

Před deseti lety se roč-
ní spotřeba králičího masa 
v ČR pohybovala nad dvěma 
kilogramy na osobu a v dal-
ším období se stále snižova-
la. V posledních letech kaž-
dý obyvatel naší republiky 
za rok zkonzumuje v průmě-
ru jen 0,6 kg. 

Na menším zájmu spotře-
bitelů o králičí maso se může 
podílet jeho poměrně vyso-
ká cena, která je srovnatelná 
s hovězím předním bez kosti. 
I přes pokles patří tuzem-
ská spotřeba králičího masa 
v rámci Evropy mezi nejvyšší.

Králičí maso je velmi zdra-
vé. Obsahuje velké množství 
bílkovin, hřbet a stehna dva-
advacet procent. Vykazuje 
vysokou hladinu esenciál-
ních aminokyselin a je vyso-
ce stravitelné. Maso z králíka 
obsahuje málo tuku a má níz-
ký obsah cholesterolu a sodí-
ku. Ke kladům patří to, že je 
zdrojem draslíku a fosforu. 

Dovoz převyšuje vývoz

Saldo zahraničního obchodu 
s králičím masem je v České 
republice v dlouhodobém 
horizontu pasivní. V období 

od roku 2010 pouze jednou, 
a to v roce 2011, převládal 
vývoz nad dovozem. V časové 
řadě od roku 2012 se saldo 
zahraničního obchodu s krá-
ličím masem v ČR do klad-
ných hodnot nikdy nedostalo.

Při meziročním porovnání 
ročníků 2019 a 2020 vzrostl 
dovoz králičího masa o šest 
a půl procenta. Do ČR se do-
vezlo 1046 tun při průměrné 
ceně 121,25 Kč za kilogram. 
Nejvíce králičího masa se 
k nám dostalo ze Španěl-
ska a z Číny. Vývoz se v roce 
2020 meziročně výrazně sní-
žil o 28 procent, vyvezlo se 
jen 216 tun. Průměrná cena 
za kilogram vyváženého krá-
ličího masa dosáhla 95,33 Kč. 
Vývoz králičího masa z ČR 
putoval hlavně do Německa 
a do Ruské federace.

I dovoz živých králíků 
do ČR v roce 2020 stoupl, 
meziročně o téměř 21 pro-
cent. Dovozová cena se zvý-
šila na 53,36 Kč za kilogram, 
a tak od roku 2012 dosáhla 
nejvyšší úrovně. Meziroční 

cenové navýšení přesáh-
lo sedm procent. Největ-
ší množství živých králíků 
se do ČR dovezlo z Polska 
a z Maďarska. Vývoz, který 
se meziročně snížil o téměř 
28 procent, nejvíce směřoval 
do Francie a Německa.

Nízký zájem o genetické 
zdroje

Mezi naše národní plemena 
králíků se řadí český strakáč, 
český albín, český červený, čes-
ký luštič, český černopesíkatý, 
moravský modrý a moravský 
bílý hnědooký. Tato plemena 
byla začleněna do Národního 
programu konzervace a vyu-
žívání genetických zdrojů rost-
lin, zvířat a mikroorganismů 
významných pro výživu a ze-
mědělství.

Z genetických zdrojů má 
v České republice největší za-
stoupení český strakáč, který 
se u nás chová už od přelomu 
devatenáctého a dvacátého 
století. Druhé místo u nás 
zaujímá z genetických rezerv 
nejstarší chované plemeno 
moravský modrý. 

V posledních letech stavy 
genetických zdrojů králíků 
v ČR klesaly. V roce 2020 
u nás dosáhl počet chovů 
nejrozšířenějších českých 
strakáčů počtu šestadvaceti. 
Moravských modrých bylo 
devatenáct, českých albínů 
čtrnáct, moravských bílých 
hnědookých jedenáct, čes-

kých černopesíkatých osm, 
českých luštičů sedm a čes-
kých červených šest.

Nejvíce chovných samic 
v roce 2020 zaznamenalo 
plemeno český strakáč, a to 
268 kusů. Moravský modrý 
měl zaregistrovaných 118 sa-
mic. V případě plemene čes-
ký luštič se jednalo jen o tři 
desítky chovných samic.

Chov genetických zdrojů 
králíků se v ČR v posledních 
dvou letech potýká s řadou 
problémů. K nim patří stagna-
ce až snižování počtu chova-
telů zapojených v příslušném 
programu. Potíž představuje 
komplikovaná nákazová si-
tuace. Závažný výskyt myxo-
matózy na celém našem úze-
mí vyvolává nutnost dalšího 
očkování. S tím jsou spojené 
stoupající náklady.

Problém v době šíření ná-
kazy koronavirem Covid-19 
představuje rušení hromad-
ných akcí v důsledku daných 
opatření. Dochází k omezo-
vání kontaktů a s tím souvi-
sí menší možnost výměny 
zvířat mezi chovateli. Pro-
tiepidemická nařízení také 
zhoršují možnost propagace 
na tradičních chovatelských 
výstavách.

Více podpořit národní 
plemena

Každé ze sedmi národních 
plemen králíků představuje 
unikátní populaci se samo-

statným vývojem a odlišný-
mi charakteristikami chovů. 
Všechna naše plemena zařa-
zená do genetických zdrojů 
ale patří k ohroženým po-
pulacím. Při poklesu počtu 
samic pod stovku se pak už 
jedná o kriticky ohrožená 
plemena.

U většiny plemen dochá-
zí ke snižování počtu chovů 
i chovných samic. V pleme-
nářské práci je nutno zvý-
raznit zaměření udržovacího 
šlechtění a selekce na zacho-
vání základních užitkových 
a produkčních vlastností, 
plodnosti a mléčnosti králic. 
Aby nedocházelo k dalšímu 
snižování početnosti našich 
národních plemen králíků, je 
potřeba více motivovat cho-
vatele.

Možnost čerpat dotace

Chovatelé králíků žijící 
na území České republiky 
mají možnost na své cho-
vy čerpat různé podpory. 
Na udržování jedinců ge-
netických zdrojů králíků se 
vyplácejí národní dotace. 
O podporu si může zažádat 
pouze účastník Národní-
ho programu zvířat. Dotace 
dosahuje maximální výše 
500 Kč na jednoho králíka. 

Pro získání podpory musí 
žadatel splňovat požadova-
né podmínky. V první řadě 
má povinnost chovat zvířata 
uznaná jako genetický zdroj, 
tedy jedince zařazené v ple-
menné knize vedené u Čes-
kého svazu chovatelů, z. s. 
Všechna zvířata, na která se 
požaduje podpora, musí ža-
datel vlastnit.

Chovatelé králíků měli mož-
nost čerpat i jiné dotace, na-
příklad na investice z Progra-
mu rozvoje venkova ČR 2014 
- 2020. Další možnosti čerpání 
podpor představuje například 
dotace na zpracování a uvádě-
ní na trh zemědělských pro-
duktů, sdílení zařízení a strojů, 
zahájení činnosti mladých ze-
mědělců nebo podpora vývo-
je nových produktů, postupů 
a technologií v zemědělské 
prvovýrobě.

Hana Honsová

ŽIVOČIŠNÁ

INZERCE

Zájem o králíky u malochovatelů narůstá
Králík patří k našim tradičním domácím zvířatům. I přesto, že 
je králičí maso velmi kvalitní a dietní, jeho spotřeba neustále 
klesá. Pokles nastal od devadesátých let minulého století, kdy se 
v České republice ročně zkonzumovalo kolem tří a půl kilogra-
mu na osobu. 

Naše národní plemeno moravský mod-
rý je v početnosti mezi genetickými 
rezervami na druhém místě.

Genetický zdroj český červený má velmi malé zastoupení.
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PRIMAPRIMA k.s.k.s. KroměřížKroměříž

MUTHING 

MERLO

PŐTTINGER

PRIMA k.s. KROMĚŘÍŽ
prodej a servis zemědělské a komunální techniky

Plešovec 13, 768 11
tel. 573 355 110, mobil 721 877 721

e-mail: servis@prima-kromeriz.cz, www.prima-kromeriz.cz

PRODEJ A SERVIS 
ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

Věrna Věrna 
své své třídětřídě
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Nabízíme 
vám kvalitní
osiva polních plodin 
pro zásev jaro 2022

Olseed, a. s.
Štítného 604/25

779 00 Olomouc
tel.: 585 411 490

tel.: 585 420 941-2
tel./fax: 585 420 944 

olseed@olseed.cz
www.olseed.cz

Máme pro vás JEDNODUCHÉ,

RYCHLÉ A LEVNÉ ŘEŠENÍ!

Položíme na vašiPoložíme na vaši

nevyhovující podlahunevyhovující podlahu

LITÝ LITÝ ASFALT
REALIZACE PO CELÉ ČR

MÁTE NEVYHOVUJÍCÍ
BETONOVÉ PODLAHY?

U Vodojemu 1267, Kyjov 697 01

mobil: 603 830 214, e-mail: visek@asfalty.cz www.asfalty.cz

Mááme pro vás JEDNODUCHÉ

Popraskané, Popraskané, 
vydrolené, nerovné vydrolené, nerovné 
a prašné?a prašné?

Mnohé oblasti použití

– podlahy ve skladech,

výrobních halách, v průmyslu,

zemědělství, sklady na obilí,

hnojiva, silážní jámy,

haly na odchov drůbeže,

stáje,

potravinářství

– atest nezávadnosti

INZERCE



54 ÚNOR 1/2022 Agrární obzor

Šnekové dopravníky 
s výkonem 6–150 t/hod

pojízdné nebo stacionární
délka až 27 m

Provětrávání halových skladů
přejezdné rošty, děrované oblouky, teleskopické kanály
axiální a radiální ventilátory
provětrávací jehly a kužele

Vzduchové, bubnové a sítové čističky 
a předčističky, mořičky osiv

 Dodávky zařízení pro dopravu a skladování obilí

CanAgrocz s.r.o.

Dopravníky pro plnění 
secích strojů a rozmetadel 
průmyslových hnojiv

provedení nerez 
nebo lakované
výkon 15–150 t/hod

Horní Lukavice 159, 33401 Přeštice 
Tel./fax: 00 420 377 982 892
Mobil: 00 420 604 129 037
e-mail: canagro@canagro.cz
www.canagro.cz

■■ přípravky  přípravky 
na ochranu rostlinna ochranu rostlin

■■  poradenská činnost  poradenská činnost
■■ výroba osiv  výroba osiv 
■■  předseťová úprava máku   předseťová úprava máku 

a drobných semena drobných semen
■■  hnojiva a substráty  hnojiva a substráty
■■  školení k získání   školení k získání 

oprávnění k nakládání oprávnění k nakládání 
s pesticidys pesticidy

www.zetaspol.comwww.zetaspol.com

Bedihošť Bedihošť 

u Prostějovau Prostějova

tel.: 582 368 479tel.: 582 368 479

PRODEJ A SERVIS
zemědělské techniky

tel.: + 420 582 332 468, +420 582 332 456
email: obchod@gordex.cz

Gordex spol. s. r. o., Brněnská 61, 796 01 Prostějov

1992-20223
0

INZERCE
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www.seedservice.cz

SEED SERVICE s. r. o.
Vysoké Mýto

Objednávky:
e-mail: objednavky@seedservice.cz

Poradenství: tel.: 604 578 260
e-mail: poradenstvi@seedservice.cz

NABÍZÍME VÁM SPOLUPRÁCI 
A TECHNICKOU POMOC PŘI 
SMLUVNÍM MNOŽENÍ OSIV TRAV 
A JETELOVIN

NABÍDKA OSIV PRO JARO 2022
 Bob FANFARE zrno i jako krycí plodinu

 Úponkový hrách SAXON – špičková nová odrůda

 Listový hrách, peluška Arvika, vikev

 Vojtěška, jetel luční, j. alexandrijský, inkarnát

 ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNICKÉ TRAVNÍ SMĚSI

 Směsi pro AGROENVI a GREENING

 Oves setý, nahý, pohanka, len aj.

 Zrnové a silážní čiroky a béry

 BIO-OSIVA – pícniny, travní směsi aj.

INZERCE
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FRIGO A ZELENÉ – původ ČR a NL
ZAKOŘENĚLÉ – desetipack
STÁLEPLODÍCÍ
Novinka – produktová řada EXKLUSIV
nakupujte kvalitně
Nejširší soriment odrůd, expedice v CC 
kontajnerech, marketingová podpora v ceně

PLODY - SAMOSBĚR - SAZENICE
www.jahodarna-vranany.cz
kontakt: Bc. Milan Hanč
    Vraňany 230, 277 07 Mělník
e-mail: jahodarna@jahodarna-vranany.cz
Mobil: +420 739 253 167 

TRADICE A KVALITATRADICE A KVALITA

NABÍZÍME OSIVA
* JARNÍHO JEČMENE * JARNÍ PŠENICE 

* OVSA SETÉHO * HRACHU POLNÍHO 

* MÁKU SETÉHO * HOŘČICE BÍLÉ

* KUKUŘICE SETÉ

Maloprodejny pro zahrádkáře, 

kutily a chovatele

Vyškov, Purkyňova 2 (517 341 298)

Prostějov, Kostelecká 23 (582 333 378)Ivanovice 

na Hané, Rostislavova 765 (517 348 440)

www.hanos.czwww.hanos.cz
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www.zetormorava.cz

MITRENGA a.s.
váš moravský dealer

tel.: 602 710 182
e-mail: dobryden@mitrenga.cz

Jamenská a.s.
 Jamné nad Orlicí 289
 tel.: 465 649 139
 prodejna@jamenska.cz
www.jamenska.cz

MINERÁLNÍ LIZY
pro skot, ovce, kozy, koně a spárkatou zvěř

KRMNÁ SŮL
lisovaná, kusová, pytlová

GRANULOVANÉ SENO

s tradicí

30 let

na trhu

ČSN EN ISO 9001:2001

AGROGEN, spol. s r.o.

Zahradní 1a, 664 41, Troubsko

tel.: 547 227 510 - 516

agrogen@agrogen.cz

Šlechtitelská stanice 

Slavice

tel.: 568 843 112

slavice@agrogen.cz

SORTIMENT OSIV:
vojtěšky seté, vičence ligrus, komonice bílé, jetele lučního a plazivého, psinečku 

velikého, jílku jednoletého a vytrvalého, bojínku lučního, kostřavy červené a ovčí, 

kapusty krmné

Naše společnost produkuje osiva léčivých rostlin.

Šlechtíme a vyrábíme pícniny pro kvalitní krmiva. Mícháme travní směsi 

pro technické, okrasné a účelové plochy. Na požádání připravíme směsi dle 

požadavků.

Prodáváme české odrůdy pro zásev na zelené hnojení a dotační tituly.
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mobil: 604 232 816
e-mail: jiri.denemarek@gmail.com

Zastupuje značky:ččaččačačkkkkyykyykkyyykkykyyy:::::

Ing. Jiří Denemarek,
 prodej zemědělské a dopravní 

techniky na Jižní Moravě a Vysočině, 
pronájem dopravní a aplikační 

techniky Annaburger

www.dz-agro.cz

HYCOL-K+ obilnina HYCOL-Cu HYCOL-E obilnina
HYCOL-K+ olejnina HYCOL-Zn HYCOL-E olejnina
HYCOL-K+ víno HYCOL-Mn HYCOL-E víno
HYCOL-K+ zelenina HYCOL-MgN HYCOL-E Ca
HYCOL-BMgS HYCOL-N HYCOL-jádrovina
HYCOL-NPK HYCOL-S HYCOL-peckovina
HYCOL-B150 HYCOL-Fe BIHOP-K+

Přípravky řady E, HYCOL-K+ zelenina, HYCOL-peckovina a HYCOL-jádrovina je možné použít 
v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

9 590 €9 590 €

Ing. Vlastimil Martiník
mobil: 602 745 086
pevná: 585 241 002

email: marhol@volny.cz
www.martinik-zemedelskatechnika.cz

PRODEJ A SERVIS
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

INZERCE
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otevřeno
pondělí – pátek 7.00–15.00 hodin

PRODEJNÍ SKLAD 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ náhradní díly traktorů UŘ I, UŘ II a UŘ III

■ autopříslušenství elektro a vzduch

■ ložiska, gufera, klínové řemeny, žárovky

■ náhradní díly vleků a fekálních přívěsů

■ olejové, vzduchové a palivové filtry MANN

■ spojovací materiál, elektrody, svařovací dráty

■ vysokotlaké hadice, veškeré rychlospojky

■ nízkotlaké hadice pro rozvod paliv a vzduchu

■ náhradní díly samosběracích vozů řady NTVS a MV-3

■ kloubové hřídele, křížky a ložiska

■ náhradní díly závěsného nářadí, bran a pluhů

■ pneu vzdušnice a vložky

■ veškeré náhradní díly AGROSTROJ Pelhřimov

■ náhradní díly pro technologie živočišné výroby

PROVOZNÍ SKLAD: 
areál Agrodružstva, 768 31 Zlobice, okres Kroměříž

tel./fax: 573 363 029 ■ mobil: 603 524 845
e-mail: agroterno@seznam.cz

VĚTŠINA ZBOŽÍ IHNED K ODBĚRU!

INZERCE
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Vyžádejte si od nás nabídku: 
Agrotrans Otice s.r.o.
postulka@agrotrans-otice.cz
tel. 553 791 110

Cisterna 12 m3 laminátová, na vodu, DAM, močůvku, kejdu…www.agrotrans-otice.cz

Shrnovač Rožmitál SP-772D, středový, záběr 7,7 m, velmi dobrá cenaTažená řezačka JF-Stoll, pro traktory 180-350 PS, levně senáže sami

Lis na kulaté balíky, variabilní komora do Ø165 cm, plná výbava, jen 1448 balíkůŽací stroj Rožmitál SC-301, záběr 3 m, kopírování, jako nový, skvělá cena

Rozmetadlo 10 tun, použité, rozhoz na 18 m, velmi dobrý stav, dobrá cena

Radličkový aplikátor kejdy, záběr 4,5 m, hlava Vogelsang, jako nový

Rozmetadlo Fortschritt D-038, na síran, vápno, a granulované, záběr až 24 m

INZERCE
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Tel.: 605 539 369
e-mail: vladimir.machnik@seznam.cz.

vhodné
 pro podmítku 
 pro předseťové a minimalizační zpracování půdy
 pro obnovu luk a pastvin
 do vinic a sadů

Prodáme kompaktomat polonesený o záběru 6 m, 
předváděcí (kypřiče stop, smyk přední, válec lištový-
zubatý, 2 řady šípových radliček 270 mm na pérových 
3D slupicích, smyková lišta střední, válec crosskill 
2řadý, smyková lišta zadní). Pro traktory 160-190 K. 
TP CZ Cena dohodou.

Když dáš na jaro 
řepce na list

B + K + P
Bór + Draslík + Fosfor

Mobil: +420 608 737 892
E-mail: majer.v@centrum.cz

INZERCE
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Vážení čtenáři, 

dovolujeme si vám nabídnout 

předplatné Agrárního obzoru 

a Potravinářského obzoru. 

Dvoje noviny za jednu cenu.

Cena ročního předplatného: 

6 čísel/300 Kč 
Informace, zajímavosti, reportáže, aj. 

z celého zemědělsko-potravinářského 

komplexu uceleně v jedněch novinách.

Děkujeme za vaši přízeň.

ZPŮSOB ÚHRADY:

Bankovním převodem:

Fio banka, a.s. na účet č.: 2301451648/2010.

V případě potřeby daňového dokladu volejte 

na číslo 737 967 225 nebo pište 

na e-mail: ucetni@agriprint.cz nejpozději 

do 15 dnů od provedení platby předplatného.

JAK OBJEDNAT? 

1. na internetu:  www.agriprint.cz

2. e-mailem:  obchodni@agriprint.cz

3. telefonicky:  774 774 282

4. písemně:  na adrese redakce s uvedením 

  adresy plátce, adresy doručování 

  (pokud je jiná než plátce)

Objednejte si předplatné Agrárního a Potravinářského obzoru na rok 2022
vychází společně jako jedny noviny
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Autor v knize shrnul svoje 
zkušenosti a zkušenosti 
předních českých muškařů 
do oddělených částí, ve kterých 
se snaží popsat vše, co je 
spojené s životem ryb a jejich 
chytáním na vodách tekoucích, 
stojatých a na moři. Dozvíte se 
podrobnosti o charakteristice 
vod, životě, projevech a chování 
nejčastěji chytaných ryb 
na umělou mušku a o životě 
hmyzu, kterým se ryby živí. 
Seznámíte se s potřebnou 
výbavou muškaře a obecnými 
pravidly pro chytání ryb.

OKOUZLUJÍCÍ MUŠKAŘENÍ

Cena publikace

690 Kč / 28 €

novinka

296 stran

1. mobil: 774 774 282, 2. e-mailem: obchodni@agriprint.czJak publikace objednat:
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Rožnovské trávy 
a lidé kolem
autor doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Nová 
publikace
AGRIPRINT s.r.o.

Stručná charakteristika knihy

Pěstování trav na semeno má v českých zemích stoletou tra-
dici. Prvopočátky lze sice hledat v jižních Čechách na stat-
ku prof. Holého, ale ke skutečnému rozmachu této činnosti 
došlo až zásluhou Výzkumné stanice travinářské v Rožnově 
pod Radhoštěm. Zejména její dva stěžejní předváleční pra-
covníci – Ing. Dr. Ladislav Brada a Ing. Dr. Josef Demela 
dovedli oslovit prvé odvážlivce k pěstování dosud nezvyk-
lých plodin – lipnice bahenní, trojštětu žlutavého, jílku vy-
trvalého a dalších trav. A co více - travičky, jak jim začali 
valašští pěstitelé brzy říkat - se relativně brzy začaly pěstovat 
na několika tisíci hektarech. Přinesly především moravským 
rolníkům tolik potřebné fi nance na zvelebení jejich hospo-
dářství. Ve čtyřicátých letech minulého století jsme se stali 
jedním z největších vývozců osiva trav v Evropě. 

Travní semenářství prošlo, podobně jako ostatní obory, slo-
žitým vývojem. Od namáhavé ruční práce, komplikované 
sklizně a úpravy osiva k dnešnímu, takřka plně mechanizo-
vanému procesu. Ale i ten má své problémy. Oba travinářští 
pionýři – Brada i Demela – zasvětili travám celý svůj dlouhý 
život. Byl skoro tak složitý, poznamenaný mnoha zvraty, 
jako travinářství samo.

Patřím k jejich následovníkům a žákům, který strávil na „je-
jich“ pracovišti čtyři desítky let. Osobně jsem je oba znal. Proto 
se v připravované publikaci „Rožnovské trávy a lidé kolem“ 
snažím zamyslit nejen nad stoletým vývojem pěstování trav 
na semeno u nás, ale také několika osobními vzpomínkami 
na oba koryfeje i jejich pokračovatele, přiblížit je současníkům. 
Je to skutečně jen malé splacení dluhu, které naše zeměděl-
ství vůči nim má.

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
autor

ír Cagaš, CSc.
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