
milionu korun,“ vysvětlila 
Monika Nebeská.

Zemědělci mají zájem se 
o krajinu starat

Farmář Luboš Pokorný z ro-
dinné farmy Vladimír Po-
korný ve Zdoníně na Nym-
bursku ve svém vystoupení 
uvedl, že velkou výhodou 
jejich farmy je, že hospoda-
ří na vlastních pozemcích, 
a nemusí tak řešit změny 
s jejich vlastníky. Podnik se 
nachází v úrodné Polabské 

nížině a pěstuje pšenici, ječ-
men, řepku, cukrovku, mák, 
sóju, kukuřici a špenát, v je-
hož produkci je českou dvoj-
kou. Zdůraznil, že zemědělci 
mají zájem starat se o kraji-
nu, ale ze strany státu chybí 
jakákoliv strategie. Nařízení 
jsou nejasná, někdy jsou do-
konce mezi sebou v rozporu. 
Při sebemenším pochybení 
ale následují podle něj po-
měrně vysoké sankce, které 
činí třeba pět procent z při-
dělené dotace. 
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Podle Doležala budovalo 
v posledních pěti letech kra-
jinotvorné prvky v boji pro-
ti nepříznivým vlivům jako 
je vodní nebo větrná eroze 
půdy sedmdesát procent ze-
mědělských podniků, které 
nejčastěji vytvářely stromo-
řadí, skupiny dřevin, ale také 
meze, mokřady či terasy. Do-
ležal upozornil, že je nutné 
spojit zemědělskou produkci 
s mimoprodukčními zále-
žitostmi, kterými je právě 
vytváření stromořadí, mezí 
nebo příkopů, jež přispíva-
jí k zachování kvality půdy 
a současně posilují schopnost 
krajiny zadržovat vodu. "Ze-
mědělec si nemůže dovolit 
pěstovat obilí a další plodiny 
v půdě, která je vyčerpaná 
například používáním nad-
měrného množství umělých 
hnojiv, což by zároveň zname-
nalo další zvýšení vstupních 
nákladů. Jejich spotřebu pro-
to snižují několik let za sebou 
a běžnou praxí je používat 
organická hnojiva, která jsou 
přirozeným zdrojem organic-
ké hmoty v půdě," uvedl.

Pásové pěstování plodin 
ve Všestarech

Mezi významné zemědělce, 
kteří investují do krajino-

tvorby, patří Zemědělské 
družstvo Všestary na Králo-
véhradecku proslavené pěs-
továním Všestarské cibule 
a brokolice, které využívá 
již třetím rokem pásové 
pěstování plodin. „Tímto 
systémem pěstování do-
kážeme omezit odplavení 
živin a půdních částic z po-
zemků, které jsou ohrože-
ny erozí. Nedochází k tak 
vysokému počtu přejezdů 
a díky tomu se snižuje utu-
žení pozemků, spotřeba 
paliva, herbicidů a hnojiv, 
uvedla předsedkyně před-
stavenstva ZD Všestary 
Monika Nebeská a připo-
mněla, že zároveň pěstují 
meziplodiny, které mají 
pokryvnou, zkypřující, vý-
živnou a ozdravující funkci. 
„Kořeny meziplodin přispí-
vají ke zlepšování fyzikál-
ního stavu půdy, příznivě 
působí na její strukturní 
stav. Přínos je tedy takový, 
že dokážeme omezit vodní 
erozi a odplavení půdních 
částic a dodat půdě živiny 
pomocí zapravených zbyt-
ků meziplodiny. Tímto způ-
sobem pěstujeme kukuřici, 
v plánu máme i řepku olej-
nou a sóju. Do pásového 
pěstování plodin jsme za-
tím investovali necelých 3,5 

Váš obchodní 
partner

Do krajinotvorby plánuje v následujících pěti letech investovat zhruba osmdesát procent zemědělců

Do krajinotvorby plánuje podle průzkumu 
Agrární komory ČR v následujících pěti 
letech investovat zhruba osmdesát procent 
zemědělců, přičemž zhruba čtyřiačtyřicet 
procent počítá s pravidelnými investicemi 
každý rok,“ uvedl na nedávné tiskové 
konferenci ze seriálu „Zrozeno v EU“ 
prezident Agrární komory Jan Doležal.
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Nová vláda vycházela z ne-
pravdivých údajů, viz. tabul-
ka 1, kterou zpracoval ÚZEI 
na základě šetření FADN. 
Z toho vzniklo to pověstné 
kyvadlo ministra zeměděl-
ství, že větší podniky berou 
na hektar o 2 tis. Kč více a že 
je to třeba změnit. 

Autor tohoto zpracová-
ní sčítá jablka s hruškami 
a dělá to buď záměrně, což 
je špatné a nebo to udělal 
z neznalosti a to je ještě hor-
ší, jak říká klasik, to je horší 
než zločin. Základní platba 
ze zdrojů SZP v 1. pilíři byla 
středním a větším podnikům 
krácena o 5 % degresivitou. 
I další provozní dotace byly 
těmto podnikům krácené, 
jako např. platba pro méně 
úrodné oblasti (ANC), až 
o 30 %. Na některé dotace 
měly naopak nárok jenom 
malé podniky, jako je napří-
klad dotace pojištění, nebo 
dotace na kontrolu užitko-
vosti. Takže opak je pravdou.

Do srovnání celkových do-
tací na 1 ha z.p. nepatří nená-
rokové dotace typu welfare, 
zel. nafta, citlivky a podpora 
OZE. To jsou ostatní provozní 
podpory na určitou činnost 
(v tabulce AW, ost. provozní 
podpory a podpora na OZE). 
Když nemám ŽV, tak přeci ne-
můžu chtít dotace na welfare, 
nevyrábím elektrickou ener-
gii, tak nemůžu chtít podpo-
ru OZE. Když se tyto položky 
odečtou z celkových dotací, 
tak už srovnání vypadá jinak. 

K tomu je možno ještě 
doplnit, že i v investičních 
dotacích dostávaly větší pod-
niky o 34 % menší platbu 
na hektar než ty malé. Takže 
kyvadlo bylo vychýlené, ale 
na druhou stranu.

V novém návrhu při redis-
tribuční platbě 23 % z cel-
kových dotací, bude podnik 
do 150 ha dostávat základní 
sazbu 1 800,- Kč/ha a k tomu 
redistribuci 3 800,- Kč za ka-
ždý hektar do 150 ha, takže 
bude mít příjem 5 600 Kč/
ha, bez ohledu na výrobu. 
Podnik o 2 000 ha dostane 
základní sazbu 1 800,- Kč/
ha a redistribuční platbu 
jen na prvních 150 ha, takže 
bude brát na 1 ha průměrně 
2 085,- Kč dotací.

Závěrem: 
Ministerstvo zdůvodnilo 
změnu pravidel dotací na pří-
ští období narovnáním pod-
mínek pro malé a velké pod-

niky, při správných údajích 
není co napravovat a malí 
byli ještě silně zvýhodněni 
i v investicích. 

Přitom nyní ostatní provoz-
ní podpory a podpory OZE po-
užívaly podniky na krytí ztrá-
tových výrob, hlavně v chovu 
prasat. Pokud budou takhle 
nastaveny dotace, bez ohledu 
na pracnost výroby, tak hro-
zí další pokles produkce ŽV, 
ovoce, zeleniny. Výrobu těchto 
tzv. citlivek zajišťují střední 
a velké podniky z 80 – 90 %, 
malé podniky do 500 ha je 
v podstatě nevyrábí.

Povede to k tomu, že se 
podniky rozdělí na malé, tak 
jak to již udělala podstatná 
část členů ASZ. Při zjedno-
dušení jen na rostlinnou 
výrobu bez náročných ko-
modit to nebude problém. 
Přestane se dělat celá živo-
čišná výroba (kromě mas-
ných krav), ovoce, zelenina 
a chmel. Potom ale dotace 

nebudou pro všechny stačit, 
nebude zabezpečena výro-
ba potravin a ukáže se ne-
smyslnost nynějšího tzv. na-
rovnání podmínek. Nakonec 
to bude mít největší dopad 
na občany České republiky, 
při nedostatku českých po-
travin půjdou prudce ceny 
nahoru. To známe z mno-
hých případů v minulosti. 
Kvalita půjde dolů, protože 
se k nám bude dovážet to 
horší a čerstvé to rozhodně 
nebude. Emise CO2 půjdou 
prudce nahoru, protože bu-
dou jezdit sem a tam stovky 
tisíc kamiónů s potravinami 
ročně. Doufám, že současná 
vláda dostane rozum a své 
rozhodnutí změní. Průměr 
redistribuční platby v EU je 
13 % a ČR chce 23 %. Buď 
jsme se špatně rozhodli my, 
nebo se špatně rozhodly 
všechny ostatní země EU.

Ing. Josef Kubiš
 člen představenstva AK ČR

Bezodtokovými tůněmi 
krajina ožila

Za příklad péče o krajinu 
představil bezodtokové tůně, 
jež budují již přes dvacet let 
a investovali do nich s přispě-
ním Ministerstva zemědělství 
devatenáct milionů korun. 
V letošním roce plánuje spo-
lečnost výsadbu stromořadí 
v celkové délce dva kilometry. 
„Jedná se o počáteční investi-
ci, která je vedle inancí ná-
ročná na přípravu projektové 
dokumentace a čas hospodá-
ře. Snažíme se využívat mo-
derní technologie, kapkovou 
závlahu, hnojení organikou 
z vlastní produkce kompostu. 
Sázíme stromy, zejména lípy, 
do krajiny, věnujeme naše 
pozemky k výstavbě prvků 
ekologické stability krajiny, 
meandry, tůně, větrolamy,“ 
řekl Vladimír Pokorný s tím, 
že se jim zdálo, že krajina je 
bez vody a málo členitá. „Kra-
jina díky mnoha novým kra-

jinotvorným prvkům výrazně 
ožila, zadržuje více vody, žije 
zde více zvířat a zmenšila se 
větrná eroze. Prostě je to hez-
čí,“ popsal jejich snažení. 

Stromořadí vysazují již 
přes dvacet let

S pokračováním investic 
do krajinotvorby počítá i na-
dále ředitel a předseda před-
stavenstva Zemědělského 
družstva Klapý Otakar Šašek. 
Družstvo se na Litoměřicku 
věnuje pěstování ovoce, pro-
dukci mléka a další rostlinné 
a živočišné výrobě. „Stromo-
řadí a další opatření v krajině 
vytváříme již více jak 20 let. 
Finančně a časově nejnároč-
nější je realizace samotných 
větrolamů a následná péče. 
Důležitá je pravidelná zá-
livka, sečení trávy, oplocení 
a dosazování stromů do stro-
mořadí. V tvorbě dalších kra-
jinotvorných prvků chceme 
pokračovat,“ sdělil ředitel 
a předseda představenstva 
ZD Klapý Otakar Šašek. 

Bohumil Brejžek

PUBLICISTIKA
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Zemědělci zvyšují 
péči o krajinu

Jan Doležal, Otakar Šašek, Vladimír Pokorný a Monika Nebeská

Pravda o zemědělských dotacích
Jedním z největších problémů EU byla sho-
da na SZP (společné zemědělské politice). 
V EU od roku 2018 probíhala velmi dlouhá 
diskuze, jak by SZP měla vypadat. Vzniklo 
konečné rozhodnutí takzvaného trialogu, 
kde se dohodla Evropská komise, Evropský 
parlament a Evropská rada. Minulá vláda 
po dvouleté diskuzi s nevládními organi-
zacemi zpracovala konečný kompromisní 
návrh, který se do konce roku 2021 měl 
poslat do Bruselu a vycházel z dohody 
v trialogu. Nová vláda smetla tento návrh 
se stolu, dojednala si prodloužení odeslání 
do konce ledna a bez diskuze s hlavními 
zemědělskými nevládními organizacemi 
odeslala do Bruselu návrh úplně jiný. Ná-
vrh staré vlády však vycházel ze strategie 
směřování českého zemědělství, kterou 
zpracoval bývalý ministr zemědělství Mari-
an Jurečka v Sobotkově vládě.

Tabulka 1

Příjem dotací na ha oproštěný od nenárokových dotací (průměr let 2016 – 2019)

podnik do 100 ha 9 557 Kč 100 %

100 - 500 ha 8 832 Kč 92 %

500 – 1000 ha 9 545 Kč 100 %

 1 000 – 2 000 ha 7 418 Kč 78 %

nad 2 000 ha 7 107 Kč 75 %

Příjem na ha podle nové redistribuční platby (2023 – 2027)

redistrib.

platba 

3 800 Kč/ha

BISS (SAPS)

1 800 Kč/ha
celkem Kč

Průměr

na 1 ha
%

podnik 150 ha 570 tis. 270 tis. 840 tis. 5 600 Kč 100 %

500 ha 570 tis. 900 tis. 1 470 tis. 2 940 Kč 52,5 %

1 000 ha 570 tis. 1 800 tis. 2 370 tis. 2 370 Kč 42 %

2 000 ha 570 tis. 3 600 tis. 4 170 tis. 2 085 Kč 37 %

5 000 ha 570 tis. 9 000 tis. 9 570 tis. 1 914 Kč 34 %

Na nepříznivý vývoj situace 
v zemědělství v důsledku 
ruské invaze na Ukrajinu se 
Česká republika rozhodla 
reagovat v rámci mimořád-
ných opatření pro posílení 
potravinové bezpečnosti. 
Takový postup umožnilo 
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ 
KOMISE (EU) č. 2022/484. 
Toto mimořádné opatření 
se týká půdy ponechané la-
dem (úhor v ekologickém 
zájmu), kterou lze v roce 
2022 využívat k produkci 
potravin a krmiv. Využití 
této možnosti bude nutné 
ohlásit do 31. 8. 2022 pro-
střednictvím formuláře, kte-
rý vydá Státní zemědělský 
intervenční fond.

Neodůvodněná ruská inva-
ze na Ukrajinu dne 24. února 
2022 vyvolala prudký ná-
růst cen komodit a má dopad 
na nabídku zemědělských 
produktů a poptávku po nich. 
V zájmu řešení této situace 

bude zvýšen potenciál země-
dělské produkce pro dodávky 
potravin i krmiv. Aby zeměděl-
ci mohli maximálně využívat 
plochy, které mají k dispozici, 
mohou nyní půdy ponechané 
ladem využívat k produkci po-
travin a krmiv.

Snížení požadavků na plo-
chy úhoru využívané v ekolo-
gickém zájmu je pouze mimo-
řádnou událostí pro Jednotné 
žádosti v roce 2022 pro řešení 
nynější situace a rozhodně to 
není rezignace na ekologické 
cíle České republiky. V součas-
né době je nezbytné mít mož-
nost odchýlit se od podmínek 
EFA týkajících se ekologické 
platby.

Proto připravovaná nove-
la nařízení vlády č. 50/2015 
Sb. umožní s účinností od 1. 
května, aby v roce 2022 byly 
plochy podle § 12 (Úhor s po-
rostem využívaný v ekologic-
kém zájmu) využity k pastvě, 
sklizni nebo obdělávání a stá-
le byly považovány za plochu 
využívanou v ekologickém 
zájmu. Tyto plochy lze rov-
něž z důvodu předpokládané 
produkce ošetřovat přípravky 
na ochranu rostlin. 

Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o výjimečné opatření, pou-
žití výše uvedeného postupu 
bude nutné ohlašovat do 31. 8. 
2022 prostřednictvím formu-
láře, který vydá Státní země-
dělský intervenční fond. PEZ

Mimořádná opatření v rámci 
podmínek greeningu a EFA ploch 

Nové opatření umožní navýšit plochy 
využívané pro produkci potravin a krmiv.
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Editorial

Není stopa, 
jako stopa

Uhlíková stopa je záležitost, se kterou už 
jsme se asi naučili celkem dobře žít. Tento 
ukazatel zatížení životního prostředí vyja-
dřuje sumu vypuštěných skleníkových ply-
nů vyjádřenou v CO2 ekvivalentech. Často je 
používána v souvislosti s produkcí konkrét-
ních výrobků a zákazník si díky tomu může 
vybrat produkt, jehož výroba má nejmenší 
dopad na životní prostředí. 

A stále více lidí se o uhlíkovou stopu 
opravdu zajímá a není jim lhostejná, což je 
- bez pochyby - dobře. Věděli jste však, že 
existuje i vodní stopa? Nedávno, přesně-
ji 22. března, jsme si připomínali „Světový 
den vody“ a u této příležitosti se jistě hodí 
si tento zajímavý ukazatel trochu přiblížit...

Vodní stopa představuje množství vody 
využité nebo znečištěné při konzumaci, vý-
robě, či používání produktů, jako jsou po-
traviny, oblečení, nebo energie. Rozlišujeme 
přitom tři různé vodní stopy: modrá vodní 
stopa vyjadřuje objem povrchové a podzem-
ní vody, která se spotřebuje během výrobní-
ho procesu produktu. Zelená vodní stopa je 
voda ztracená evapotranspirací z půdy nebo 
inkorporací rostlinami v zemědělství či les-
nictví. A konečně šedá vodní stopa zahrnuje 
objem sladké vody potřebný pro zředění po-
lutantů na koncentrace běžné v prostředí. 

Když se zaměříme na spotřebu vody bě-
hem produkce konkrétních potravin oprav-
du do detailů – tedy např. pokud při produk-
ci mléka vezmeme v úvahu nejen množství 
vody, které musela dojnice vypít, ale i vodu 
spotřebovanou na dojírně, k údržbě stájí, 
vodu nutnou pro vypěstování krmiva a v ne-
poslední řadě i pro samotné zpracování mlé-
ka - dopracujeme se k překvapivým, možná 
až ohromujícím, číslům. 

Tak třeba na jeden hrnek čaje se celko-
vě spotřebuje 35 litrů vody. Že máte raději 
kávu? Pak vězte, že „plýtváte“ vodou mno-
hem více – jeden šálek kofeinového po-
vzbuzení totiž vyžaduje 140 litrů vody. Pro 
vypěstování jednoho pomeranče je nutné 
spotřebovat 50 litrů vody, pokud si však 
chcete dopřát pomerančové osvěžení v po-
době džusu, pak jedna sklenice tohoto ná-
poje „vyjde“ na 170 litrů. Veganský jídelní-
ček je však z pohledu nároků na vodu ještě 
poměrně šetrný – jelikož na vyprodukování 
jednoho slepičího vejce se spotřebuje 135 
litrů vody a za jednou sklenicí mléka se 
skrývá 200 litrů vody. Jestli si občas rádi 
„zahřešíte“ a navštívíte fast food občerst-
vení, kde si smlsnete na hamburgeru, pak 
by Vás mohlo zajímat, že na výrobu tohoto 
pokrmu bylo třeba „prolít“ 2400 litrů vody. 
Pokud se Vám to zdá hodně, tak Vás jistě 
přejde chuť na hovězí steak – kvůli němu 
totiž muselo protéct 7000 litrů vody. Pro 
úplnost jen dodejme, že uvedená čísla jsou 
pouze orientační a vyjadřují celosvětový 
průměr – v jednotlivých státech se tedy mo-
hou odlišovat v závislosti na konkrétních 
podmínkách. 

S ohledem na výše zmíněná fakta by asi 
bylo vůči naší planetě a vodním zdrojům 
opravdu ohleduplnější, kdybychom si místo 
„guláše se šesti“ dali sklenici vody. Konec-
konců – hlad je přeci převlečená žízeň. Nebo 
ne?

Petra Bártlová

Produkce českých potravin je v ohrožení

V Bruselu leží od konce led-
na návrh změny dotačních 
pravidel, který může zásad-
ně změnit podobu českého 
zemědělství na léta dopře-
du. Malé farmy se dlouho-
době těší dotační podpoře 
u nás i ve všech ostatních 
zemích EU, ale naše vláda 
se rozhodla stát se v tomto 
ohledu premiantem. Těm 
nejmenším chce přidělit té-
měř dvakrát více peněz, než 
jim dávají v ostatních zemích 
Unie. Dotační rozpočet ale 
není nafukovací, a tak o tyto 
peníze mají přijít střední 
zemědělské podniky, na kte-
rých však produkce českých 
potravin stojí. Pokud změna 
projde, přestanou být renta-
bilní chovy zvířat a pěstová-
ní náročných plodin, jako je 
ovoce a zelenina nebo třeba 
chmel. To, co jsme si dosud 
dokázali sami vypěstovat 
a vyrobit, budeme dovážet. 
Potravinová soběstačnost se 
sníží ve většině základních 
komodit!

Klíčová formulka, která roz-
hoduje o tom, zda si zacho-
váme pestrou produkci nebo 
se staneme už jen pěstitelem 
jednoduchých plodin, jako je 
pšenice, řepka či kukuřice, se 
jmenuje redistributivní platba. 
Ta určuje, jaká část z celkových 
dotací připadne plošně na prv-
ních 150 hektarů každé farmy 
bez rozdílu, co se na těchto 
polích pěstuje či zda se na nich 
vůbec něco pěstuje. Napros-
tá většina zemí respektovala 
doporučení EU a vyčlenila 
na tuto položku okolo 10 %. 
Původně to tak bylo i v českém 
návrhu, ale vláda na konci mi-
nulého roku náhle, bez kon-
zultace s odbornou veřejností 
a bez zpracování řádné studie 
dopadů, přesunula do tohoto 
neproduktivního „šuplíku“ ce-
lých 23 %! 

„Jde o politické rozhodnutí 
výrazně zvýhodnit nejmenší 
farmáře, které však bohužel 
nedomýšlí skutečnost, že oni 
k naší potravinové soběstač-
nosti přispívají jenom velice 
málo. A při vší úctě k jejich 
práci se to výrazně nezmění, 
ani když dostanou přidáno. 
Konkurence na jednotném 
evropském trhu je tvrdá a po-
zice, které budou naše střed-
ní a větší podniky bez dotací 
nuceny vyklidit, rychle zaplní 
zahraniční konkurence,“ říká 
Martin Pýcha, předseda Země-
dělského svazu ČR a dodává: 
„U potravin z dovozu budeme 
pak platit vyšší ceny, nebo 
o některé komodity zcela při-
jdeme z důvodu ochranářské 
politiky některých států“. 

Háček je v tom, že pustit se 
do investičně i provozně ná-
kladné zemědělské výroby si 
mohou dovolit až větší pod-
niky. Pokud tedy hovoříme 
o rozsahu, který je z hlediska 
zásobování trhu zajímavý. 
Typická farma, která kromě 
základních plodin už doká-
že produkovat živočišné vý-
robky či třeba zeleninu má 
okolo 1500 hektarů. Dosud 
takový farmář dostával okolo 

5 200 Kč/ha, v novém systému 
to ale bude už jenom zhruba 
2 200 Kč/ha. Při průměrné zis-
kovosti 2 600 Kč/ha, znamená 
propad příjmu o 3 000 Kč/ha 
čistou ztrátu 400 Kč/ha, což 
představuje roční ztrátu ve výši 
600 000 Kč. Na to může hospo-
dář reagovat jediným způso-
bem - zredukuje či zruší chovy, 
propustí zaměstnance a bude 

se věnovat nenáročným plodi-
nám, které se v novém systé-
mu vyplatí daleko více.

„Pokud tato změna projde, 
zbude nám z našeho národ-
ního jídla na talíři jen suchý 
knedlík, protože vepřové i zelí 
budeme muset dovážet. Podle 
našeho interního průzkumu 
totiž téměř 60 % členů zvažuje 
omezení produkce v souvislos-
ti s možným navýšením redis-
tributivní platby na 23 %,“ říká 
Jan Doležal, prezident Agrární 
komory ČR a doplňuje: „Jelikož 
je vláda k našim argumentům 
nadále hluchá, spouštíme další 
vlnu protestní kampaně. Chce-
me apelovat na veřejnost i po-
litiky, že jde o opravdu vážnou 
hrozbu. Zároveň jsme si vědo-

mi, že to nebude jednoduché, 
protože čelíme nízkému po-
vědomí i řadě mýtů o tom, jak 
naše zemědělství funguje.“

„O tom, že důležitost národ-
ní soběstačnosti v poslední 
době prudce vzrostla, pochy-
buje málokdo. Debatuje se 
o dílčích kompenzacích dra-
hých potravin či energií, ale 
vedle toho se v tichosti chystá 
systémová změna, která nás 
během několika let uvrhne 
do ještě větší závislosti. Od vlá-
dy nežádáme nic jiného než 
aby časovanou bombu, kterou 
nechtěně sestrojila, včas de-
aktivovala,“ uzavírají předsta-
vitelé organizací sdružujících 
80 % českého produkčního 
zemědělství. –ad–

Ekonomické důsledky války na Ukrajině se 
valí na celou Evropu. Vlády, irmy i občané 
hledají krizová řešení. Paradoxně stranou 
zájmu stojí strategické opatření, které 
rozhodne o tom, jestli v následujících letech 
bude v Česku dostatek potravin a za jaké 
ceny je budeme nakupovat. 

Zastavme vládní agrohazard, volají čeští zemědělci

Význam středně velkých zemědělských podniků (500 – 2000 ha):
 Obdělávají přibližně 50 % půdy
 Ze 60–70 % se podílejí na produkci českých potravin

Potravinová soběstačnost ČR (ČSÚ)

1998 2020 Odhad dopadu po r. 2023

Vepřové maso 98,3 % 43,2 % 20-25 %

Drůbeží maso 96,1 % 59,8 % 30-40 %

Hovězí maso 99,3 % 105 % Stagnace

Mléko a mléčné výrobky 137,8 % 116,7 % 90-100 % 

Vejce 110,1 % 87,5 % 55-75 %

Jablka 119,6 % 79,9 % 30-40 %

Rajčata 39,4 % 16,6 % Pravděpodobně jen dovoz

Pšeničná mouka 95,3 % 71 % Další pokles
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Na konferenci zazněly před-
nášky o nutnosti snížit emi-
se a představitelé nám dali 
vzkaz „musíte šetřit, ale my 
ne“. I předsedkyně Komise 
EU použila na cestu z Bra-
tislavy do Vídně dlouhou 
47 km soukromé letadlo. To 
mně připomíná mé začátky 
v zaměstnání, kdy těžkou ne-
příjemnou práci řídila žena 
vedoucího, která rezolutně 
rozhodla, budeme se střídat, 
ale já ne. Summit v Glasgowě 
přišel do doby, kdy se před 
nastávající zimou projevil ne-
dostatek energie pro průmysl 
a domácnosti nepromyšleným 
zavíráním uhelných a atomo-
vých elektráren. Ceny energie 
prudce vzrostly a tak ekolo-
gičtí aktivisté neměli odvahu 
prosadit do závěrů termíny 
ukončení spalování uhlí proti 
náladě veřejnosti a tak to od-
nesl ten nejslabší. Za hlavního 
viníka byly určeny krávy, jako 
producenti metanu.

Klimatické změny

Klimatické změny začal člověk 
ovlivňovat od doby se vzni-
kem zemědělství, kdy začal 
vypalovat lesy, aby měl půdu 
k pěstování rostlin a v suchých 
oblastech budoval závlahové 
systémy. Toto ovlivňování bylo 
minimální, podstatnější vliv 
měla až průmyslová revolu-
ce, která začala v r. 1769, kdy 
James Watt patentoval parní 
stroj a tím začalo hromadné 
spalování fosilních paliv, kte-
ré zvyšují obsah skleníkových 
plynů v atmosféře. Od začátku 
průmyslové revoluce se zvýši-
la teplota Země o 1,2 oC a sna-
hou je udržet toto navýšení 
do 2 oC, lépe do 1,5 oC, Teplota 
a klima se ale měnily i v mi-
nulosti, před průmyslovou re-
volucí. Poslední doba ledová 
skončila před cca 20 tis. lety, 
Sahara před 12 tis. roky byla 
plná zeleně a zvířat, za Přemy-
slovců byla u nás teplota o 2,5 
oC vyšší, Grónsko bylo v r. 900 
zelená země. Na oteplování 
v poslední době má pravděpo-
dobně největší vliv nekontro-
lovaný růst počtu lidí na plane-
tě. Před 12 tis. lety, kdy vzniklo 
zemědělství, nás bylo necelých 
10 mil. Od začátku průmyslo-
vé revoluce, kdy nás bylo 750 
miliónů, vzrostl počet obyvatel 
na 7,9 miliardy, to je nárůst 
více než 10x. Nejrychlejší je 
nárůst od r. 1950, kdy pokrok 
ve zdravotnictví snížil úmrt-
nost dětí, hlavně v rozvojových 
zemích, kdy dřív ze 6 dětí 4 ze-
mřely, dnes je to obrácené. Ni-
kde neudělali opatření tak jako 
v Číně a tak se počet lidí zvy-
šuje nekontrolovaně. Některé 
muslimské země zvýšily počet 
obyvatel od r. 1950 až 4x. Např. 
Egypt měl v roce 1950 22 mil. 
a dnes má kolem 90 miliónů 
obyvatel. Tento nárůst má celý 
arabský svět a většina zemí Af-
riky a dnes je to hlavní příčina 
migrace. U nás bychom měli 

také problémy, kdyby nás mís-
to deseti milionů v r.1950 dnes 
bylo 40 miliónů.

Dnes se lidé stěhují do měst 
a aglomerace o desítkách mili-
ónů lidí přeměňují celou kraji-
nu o délce desítek až stovek ki-
lometrů v betonové a asfaltové 
plochy, voda po betonu odteče 
a krajina vysychá. Rozpálené 
betonové plochy zvyšují tep-
lotu, narušuje se koloběh vody 
v krajině. Nižším výparem 
se snižuje regulace teploty, 
ve dne výparem a v noci uvol-
nění tepla kondenzací rosy 
a snižuje se i předávání tepla 
mezi celými oblastmi naruše-
ním velkého vodního cyklu. 
To vede i k velkým výkyvům 
v počasí, extrémní teploty, 
silné bouřky a záplavy a pak 
období sucha. Narušení kolo-
běhu vody a neschopnost udr-
žet vodu v krajině ovlivňuje 
změnu klimatu možná víc, než 
skleníkové plyny. Je nás zkrát-
ka na planetě už moc.

Klimatičtí aktivisté

Mladí jsou nespokojeni s dneš-
ní situací. Kapitalismus, jak 
se zdá, se už vyčerpal, kromě 
mantry neustálého růstu jim 
nenabízí žádnou vizi do bu-
doucnosti. Chtějí něco víc než 
jen lepší auto, lepší telefon 
nebo moře. A tak z problému 
oteplování planety udělali kli-
matičtí aktivisté nové nábo-
ženství, o kterém se nesmí po-
chybovat, kupování emisních 
povolenek připomíná kupo-
vání odpustků ve středověku. 
Mladí aktivisté ovládají veřej-
né mínění a politici v honbě 
za hlasy voličů jim nadbíhají. 
A tak se zrodilo hnutí Fridays 
for Future Grety Thunberg, 
kdy mladí záškoláci v pátek 
místo školy chodí na demon-
strace za záchranu planety. 
Obviňují starší generace, že 
jim vzali budoucnost, zničili 
planetu, proto musí protesto-
vat a donutit je ke změně způ-
sobu života. Situace se obráti-
la, dříve rodiče vychovávali své 
děti, dnes děti určují rodičům, 
jak mají žít. Kritizují dnešní 
způsob života, používání aut 
se spalovacími motory, létání 
na dovolenou, jíme moc masa 
a mléčných výrobků, musíme 
se přeškolit na vegetariány. 
K tomu máme ještě nepořádek 
v rodinném životě a v určování 
pohlaví. Rodina není jen muž 
a žena, dnes jsou i lesby, geyo-
vé, hetero a trans sexuálové a ti 
chtějí taky rodinu. Po celý náš 
vývoj byla jen dvě pohlaví, muž 
a žena. Dnes mladí mají pohla-
ví více, někteří uznávají až de-
sítky, podle toho, jak se jedinec 
momentálně cítí. Do osobních 
dokladů už se pohlaví nebude 
vůbec uvádět, protože by to 
bylo sexistické a bude uvede-
no jenom člověk a u rodičů ne-
bude matka a otec, ale rodič 1 
a rodič 2, některé země (Fran-
cie, V. Britanie) mají i kolonku 
rodič 3. K tomu se přidružily 

genderové problémy a Mee 
Too, emancipace žen a minu-
lé prohřešky na příslušnících 
ostatních ras. Zkrátka vedeme 
špatný, rozmařilý život a to se 
musí z gruntu změnit. Největ-
ší vinu má na tom bílý muž 
a do budoucna, aby se docílila 
změna, by velký reset měl řídit 
někdo jiný, nejlépe barevná 
žena, tak jak to zaznělo v Glas-
gowě. 

Evropa vyhlásila Green Deal

Evropa se ujala role světo-
vého lídra záchrany planety. 
Doufejme jen, že je to dobře 
promyšlené, protože se na ce-
losvětových emisích podílí jen 
z 9 % a pokud se ostatní ne-
přidají, tak to může být sebe-
zničující. Do roku 2030 snížit 
emise o 55 % oproti r. 1990 
a do r. 2050 být uhlíkově ne-
utrální, to znamená přestat 
používat fosilní paliva. Zatím 
neuznává ani jaderné elektrár-
ny a veškerá energie má být 
z obnovitelných zdrojů. Přitom 
podle Mezinárodní agentury 
pro energii se podíl fosilních 
paliv na výrobě energie od r. 
2009 nesnížil, naopak z podílu 
80,3 % je dnes 80,9 %, z uhlí je 
podíl 37 %. Na summitech se 
vyhlašují vzletné rezoluce, re-
alita je někde jinde.

 Odstavené uhelné elektrár-
ny v Evropě jsou nahrazovány 
novými uhelnými elektrár-
nami v Asii a v Austrálii. Do r. 
2035 se mají přestat vyrábět 
automobily se spalovacími 
motory (ve VB již 2030), bu-
dou jen elektro nebo na vodík. 
Je hezké dávat si ambiciózní 
cíle, aby to ale nedopadlo jako 
s Lisabonskou strategií z r. 
1999, kdy si EU dala cíl do r. 
2010 se stát nejdynamičtěji se 
rozvíjející a nejkonkurenčnější 
společností. Dnes se o tom už 
raději nezmiňujeme a my star-
ší si pamatujeme, jak Sovětský 
svaz chtěl dohnat a předehnat 
USA a víme jak to s ním dopad-
lo, protože souboj v produkti-
vitě prohrál.

Velké změny se připravují 
v zemědělství, které se podí-
lí na celkových emisích mezi 
9 – 21 %, to podle zaujatosti 
autora. České zemědělství je 
na tom podstatně lépe, podle 
studie ČHMÚ z r. 2006 je to jen 
5 %. Nedělejme si iluze, že EU 
tyto změny neprosadí. Evropu 
řídí Němci a ti jsou, jak známo 
z historie, důslední. Již dnes 
banky a obchodní řetězce, 
které mají zahraniční majitele, 
přestávají inancovat podniky 
a prodávat zboží, které nespl-
ňuje stanovené ekologické cíle.

Farm to Fork – z farmy 
na vidličku

Zemědělství jako celek je myl-
ně považováno za jednoho 
z velkých producentů emisí 
a EU chce do r. 2050 docí-
lit, aby zemědělství bylo bez 
emisní. Přitom zemědělství 

je ze své podstaty uhlíkově 
neutrální, protože veškerý 
uhlík, který se ze zemědělské 
produkce uvolňuje, pochází 
z rostlin a ty si jej při svém 
růstu odebraly z atmosféry, 
takže uhlík se do atmosféry 
jen vrací a uzavírá se tím jeho 
biologický cyklus.. Ze skle-
níkových plynů mimo CO2 
produkuje zemědělství metan 
a oxidy N. Metan je z hlediska 
skleníkového efektu podstat-
ně horší, ale má jednu dobrou 
vlastnost. Poločas rozpadu je 
3 roky a v podstatě do 12 let 
se v atmosféře rozloží. Tak-
že pokud se nezvyšují počty 
skotu, který ho produkuje, 
tak není pravda, že chov skotu 
zvyšuje podíl metanu v atmo-
sféře. Naopak, my jsme snížili 
stavy ze 4,2 mil. ks v r. 1990 
na 1,7 mil., to znamená, že 
jsme snížili metan v atmosfé-
ře od skotu o 60 %. Skot byl 
v přírodě vždy, jen v Ameri-
ce před osidlováním bylo 70 
milionů bizonů. Oxidy dusíku 
se uvolňují při aplikaci du-
síkatých hnojiv, představují 
ale nepodstatný podíl sklení-
kových plynů a dají se ještě 
snížit přesnou aplikací dle 
potřeby rostlin v tzv. chytrém, 
precizním zemědělství. Urči-
tý problém je potřeba ener-
gie v zemědělství z fosilních 
paliv (nafta, el. energie) pro 
pohon strojů. Zemědělství je 
ale schopno si ji samo vyrobit. 
V minulosti energii pro země-
dělství zajišťovala třetina ná-
roda a 500 tis. tažných koní, 
pro které se krmiva zajišťo-
vala na 1 mil. ha. Dnes máme 
3,5 mil. ha zem. půdy, na výro-
bu potravin stačí 2,5 mil. ha. 
Zbytek je využíván extenzivně 
bez velkého užitku a přitom 
by se dal využít k produkci 
ekologické energie z obnovi-
telných zdrojů a zemědělství 
by bylo 100 % bezemisní. Jen 
nesmíme být proti bionaftě, 
biolihu a bioplynovým sta-
nicím. Typickým omylem je 
pohled na bionaftu z řepkové-
ho oleje. Řepka je v osevním 
postupu zlepšující plodina, 
protierozní, pyl je těžký, proto 
nelétá a nezpůsobuje alergie, 
řepkový olej je stejně kvalitní 
jako olivový, řepkové pokruti-
ny jsou kvalitní krmivo, které 
nahrazuje sójové pokrutiny 

dovážené přes polovinu pla-
nety. Z 1 ha řepky se vyrobí 
1 050 l bionafty při průměr-
ném výnosu 3,2 t semene, cel-
ková spotřeba na produkci je 
cca 350 l (100 na vypěstování, 
100 – 150 na výrobu hnojiv, 
pesticidů a strojů, 100 na do-
pravu a zpracování), získáme 
3x více energie než vložíme. 
Přitom zelení aktivisté jsou 
proti bionaftě, to můj rozum 
nebere. 

EU chce snížit spotřebu 
pesticidů o 50 % a u hnojiv 
o 20 %, u všech zemí stejně. 
Nechce přihlížet k našemu 
snížení v transformaci, kdy 
u pesticidů máme nyní spo-
třebu 1,9 kg, zatímco některé 
země EU 15 mají spotřebu až 
8 kg/ha, podobná situace je 
u spotřeby hnojiv. To by silně 
znevýhodnilo naše zeměděl-
ství. Všichni jsme si rovni, ale 
někteří z nás jsou rovnější.

EU chce zavést ekologické 
zemědělství na 25 % ploch. 
Podle studie z Oxfordu se 
u ekologického systému sníží 
výroba na polovinu až na tře-
tinu a bude problém zajistit 
dostatek potravin. Přitom 
podle studie Mendelovy uni-
verzity z r. 2015, „Vývoj eko-
logického zemědělství v ČR 
v ekologických souvislostech“, 
ekologický způsob vyžaduje 
více energie než konvenční. 
Má sice menší spotřebu na 1 
ha, má i nižší výnosy a když se 
energie přepočte na produkci, 
tak je spotřeba větší. Dochá-
zí k ekologickému paradoxu, 
kdy ekologický systém zane-
chává větší uhlíkovou stopu 
než konvenční. Přitom bude 
potřeba vyšší dotace a vyšší 
počet lidí, které se do země-
dělství zrovna nehrnou. Srov-
náváme hospodaření za 1. 
republiky, tehdy ale bylo v ze-
mědělství 3,5 mil. lidí, dnes 
necelých sto tisíc, to je 35x 
méně. 

Emise z živočišné výroby, 
české krávy

EU chce pod tlakem zelených 
aktivistů podstatně snížit ce-
lou živočišnou výrobu, snížit 
spotřebu masa až na polo-
vinu, snížit spotřebu mléka 
a mléčných výrobků. Vegeta-
riáni chtějí zavést zvláštní daň 

ze spotřeby červeného masa. 
Hovězí maso a mléko jsou 
však ve výživě nenahraditel-
né, hlavně u dětí, pro správ-
ný vývin. Kdyby naši předci 
nezačali konzumovat maso, 
tak bychom pravděpodobně 
skákali s našimi bratranci ješ-
tě dnes po stromech. Přitom 
v intenzivních chovech mají 
krávy lepší krmivo, produ-
kují až o 40 % méně metanu 
než ekologická kráva krmená 
méně kvalitní pící z ekologic-
ké rozkvetlé louky. Mají i vyš-
ší užitkovost, je jich potřeba 
méně na stejnou produkci 
a tím u intenzivních chovů do-
chází k podstatnému snížení 
produkce metanu než v eko-
logických chovech. U chovů 
s vyšší koncentrací je potřeba 
využít výhodné spojení bio-
plynové stanice s živočišnou 
produkcí, kdy metan vyrábí el. 
energii a čpavek se v digestá-
tu vrací jako hnojivo na pole. 
U větší živočišné výroby by 
měly být bioplynové stanice 
z hlediska životního prostředí 
povinné. 

Dnes je diskuze ohledně 
změn klimatu v centru po-
zornosti a odborníci na ži-
votní prostředí a zemědělství 
rostou jako houby po dešti, 
problematické jsou jejich zna-
losti. Není to tak dávno, kdy 
jeden takový odborník, člen 
AV ČR, napsal článek o zarůs-
tání krkonošských horských 
luk vlivem oteplování planety. 
On neví, že tyto louky nejsou 
původní, vytvořil je tam člo-
věk, když od 17. století začal 
osidlovat Krkonoše. Aby měl 
co jíst, tak si přivedl skot, aby 
ho měl čím krmit, tak vyklučil 
roviny na hřebenech a vznikla 
Pančavská louka, Labská lou-
ka. V létě je posekal, usušil, 
seno dal do bud a v zimě ho 
na saních svážel do údolí. Bylo 
to tzv. budní hospodářství, 
o tom se moje generace učila 
už v základní škole. Jen v Ha-
rrachově bylo podle pamět-
níků 450 ks skotu, začátkem 
70. let minulého století už 
tam skot nebyl, louky se pře-
staly pravidelně sekat a tak 
zarůstají. Kdyby mladí klima-
tičtí aktivisté chodili v pátek 
do školy, tak by se dozvěděli 
o některých souvislostech ze-
mědělské soustavy. Mimocho-
dem, moje generace chodila 
do školy i v sobotu a o dneš-
ních ředitelských volnech se 
nám ani nesnilo. 

Samozřejmě i my zeměděl-
ci máme zájem na zdravém ži-
votním prostředí, vždyť jsme 
na tom závislí i ekonomicky 
a v přírodě se denně pohy-
bujeme. Jsme si ale také plně 
vědomi, že musíme zajistit 
dostatek kvalitních potravin 
za přijatelnou cenu. Cestu 
nám ukazuje precizní země-
dělství, které pomocí vědy, 
výpočetní techniky a satelitů 
umožňuje aplikovat osiva, 
hnojiva a pesticidy přímo 
podle potřeby rostlin. Tím 
se podstatně sníží spotřeba, 
chrání se životní prostředí 
a přitom se zajistí dostatek 
kvalitních potravin. Problémy 
je třeba řešit s rozmyslem, se 
zdravým selským rozumem. 
Planeta Země globální změny 
přežije, jde o to, abychom s ní 
přežili i my. Jak se uvádí, bě-
hem vývoje druhů na planetě 
jich 99 % zase zaniklo, aby 
stejný osud nepotkal i nás.

Ing. Josef Kubiš
Agro Jesenice člen předsta-

venstva AK ČR

PUBLICISTIKA

Ekosummity, Green Deal a české krávy
Poslední dobou se pravidelně konají mezinárodní konference 
k problémům klimatických změn, poslední ekosummit COP 26 
se konal vloni v Glasgowě. Účastnila se ho většina představitelů 
světa a rokovali, jak snížit emise skleníkových plynů. Přitom 
jen jedna účastnice z Rakouska přijela vlakem, ostatní použili 
leteckou dopravu, která je z hlediska emisí jedna z nejhorších. 
Přivezlo je 400 letadel, jen delegace z USA použila 4 a do ovzduší 
vypustily 13 tis. t CO2. Na přesun z hotelů na konferenci demon-
strativně používali elektroauta. Protože nebylo dost dobíjecích 
stanic, tak se dobíjela pomocí dieselagregátů, to je z hlediska 
emisí horší než auta na benzin. 
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Ochrana rostlin s novými požadavky
Dnes už nikdo nezpochybňuje skutečnost, že se na Zemi oteplu-
je. Stoupající teplota ovlivňuje rostliny i živočichy včetně škod-
livých organismů. Ke změnám ve výskytu a četnosti patogenů 
dochází i díky uplatňování jiných pěstitelských technologií než 
v minulosti. 

Situace v ochraně rostlin není 
s přibývajícími zákazy jedno-
duchá. Našim pěstitelům ubý-
vají tradičně používané účinné 
látky a nové přibývají jen vel-
mi málo. Zemědělci se musejí 
současné situaci přizpůsobit. 

Množství informací nejen 
o nových možnostech po-
tlačování patogenů zaznělo 
na videokonferenci „Aktuální 
problémy v ochraně rostlin“ 
uspořádané pod záštitou Čes-
ké technologické platformy 
pro zemědělství ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem rost-
linné výroby, v. v. i. (VÚRV) 
a dalšími institucemi. 

Biologická ochrana salátu

Možnosti používání biologic-
kých prostředků v ochraně 
rostlin nastínil doc. Ing. Jan 
Kazda, CSc., z České zeměděl-
ské univerzity v Praze. V poku-
sech se na několika plodinách 
ověřovala účinnost různých 
přípravků s mikroorganismy.

V pokusech uskutečněných 
v roce 2020 na salátu se s ne-
ošetřenou kontrolou porovná-
vala ošetření přípravky Hirun-
do (bakterie rodu Bacillus), 
Baskus (směs mikroorganis-
mů), Fix H+N (bakterie rodu 
Pseumonas) a Inporo (Bacillus 
amyloliquefaciens a Paeniba-
cillus polymyxa). Ošetřovalo se 
zálivkou ke krčku nebo máče-
ním sadby. Za vegetace se ještě 
uskutečnily dva postřiky. 

Biologické přípravky zlep-
šovaly zdravotní stav hlávek 
a navyšovaly jejich hmotnost. 
Tím stoupal počet prodejných 
salátů, v největší míře při apli-
kaci přípravku Inporo. Hmot-
nost hlávek nejvíce zvyšoval 
pomocný prostředek Baskus. 

Pokus s česnekem

Další pokus proběhl v roce 
2021 na česneku. S kontrolou 
se porovnávala ošetření bio-
logickými přípravky (Hirundo, 
Fix H+N) a běžné moření (Sul-
ka Ca). Ověřované přípravky 
se aplikovaly mořením, postři-
kem a zapravením do půdy.

Výsledky pokusu ovlivnilo 
chladné a deštivé jaro. První 
hodnocení po zimě proběhlo 
začátkem května. Nejvíce po-
škozených jedinců se vysky-
tovalo při moření u česneku 
běžně používaným mořidlem 
Sulka Ca. Všechny ostatní vari-
anty dopadly lépe než neošet-
řená kontrola. Napadené rost-
liny se počítaly a odstraňovaly 
v květnu a v červnu. 

Při sklizni česneku byl zjiš-
těn nejmenší počet nemoc-
ných rostlin u moření pří-
pravkem Fix H+N, jen sedm 
procent. Na kontrole bylo 
skoro 45 % rostlin napade-
ných chorobami a u varianty 
zálivky přípravkem Baskus 
ještě o něco více. Všechny 
ostatní varianty ošeření po-
čet nemocných rostlin v po-
rovnání s kontrolou snižo-
valy. V celkovém hodnocení, 
při započtení odstraněných 
rostlin, kontrolní neošetřená 
varianta vykázala nejvyšší 
ztráty za vegetaci.

Pokusy na kukuřici

Poloprovozní pokusy s bio-
logickými a chemickými pří-
pravky se uskutečnily v roce 
2021 na kukuřici. Porovnáva-
ly se tyto varianty ošetření: 
26. 4. Fix H+N, 26. 4. Fix H+N 
a 20. 7. Hirundo, ve stejných 
termínech Fix H+N a fungicid 
Prosaro 250 EC, 20. 7. Prosa-
ro 250 EC plus 13. 5. Kestom 
s obsahem spór hub. Kontrol-
ní plocha nebyla ošetřena. 

Zjišťoval se výnos, jakost 
a obsah toxinů ve spodní po-
lovině rostlin kukuřice. Nej-
více mykotoxinů obsahovala 
neošetřená kontrola. Z ově-
řovaných variant všechny vy-
kázaly dobrou účinnost, kdy 
se obsah mykotoxinů vždy 
snížil pod povolenou hranici. 
Nejméně mykotoxinů měla 
varianta Fix H+N a Prosa-
ro 250 EC, více než stokrát 
méně než kontrola.

Výskyt rzí v pšenici

Na problematiku rzí na pše-
nici se ve své přednášce za-
měřila Mgr. Alena Hanzalová, 
Ph.D., z VÚRV. Tuto obilninu 
na našem území napadají tři 
druhy rzí, a to travní, plevová 

a pšeničná. Problém předsta-
vuje to, že neustále vznikají 
nové patogenní typy s odliš-
nou virulencí. 

Důsledkem značné varia-
bility rzí je ztráta rezistence 
odrůd. Se vznikem nových 
ras přicházejí epidemie. Rzi 
se mohou šířit na značné 
vzdálenosti. Rozšíření rzí 
na území ČR ovlivňuje epide-
miologické situace v Evropě.

Nejúčinnější ochrana spo-
čívá ve šlechtění na odolnost. 
U odolných odrůd se snižují 
náklady na pěstování pšeni-
ce. Nadto se zajišťuje kvalita 
produkce bez hrozícího ne-
bezpečí nadlimitního obsa-
hu reziduí pesticidů. Díky 
odolnějším odrůdám se také 
omezuje další šíření infekce. 
Trvanlivost rezistence odrůd 
se odhaduje na tři až pět let.

Letos rez pšeničná

Vznik nových ras ale ještě ne-
znamená skutečné rozšíření. 
Jejich šíření ovlivňuje celá 
řada okolností, například kli-
ma a mikroklima, odrůdová 
skladba hostitelské rostliny, 
míra stresových faktorů nebo 
schopnost rzi přezimovat. 
Charakter napadení v jednot-
livých ročnících určuje prů-
běh počasí za vegetace a tlak 
patogenního organismu. 
Brzký nástup vyšších teplot 
na jaře urychluje rozšiřování 
infekce v porostech pšenice.

V hospodářském roce 
2020/2021 bylo na celém 
našem území zaznamená-
no silné napadení pšenice 
rzí pšeničnou. Choroba se 
v porostech díky pro ni pří-
znivému počasí vyskytovala 
velmi dlouho. Za této situace 
se projevily výrazné rozdíly 
v rezistenci jednotlivých od-
růd. 

Rez plevová na našich po-
lích v poslední pěstitelské 
sezóně zaznamenala jen mír-
ný lokální výskyt. Choroba se 
rozšířila při chladném poča-
sí v květnu. V menší míře se 
vyskytovala i rez travní, a to 
hlavně v ohniscích napadení 
na Moravě.

Účinné látky ubývají

Na problematiku ochrany 
rostlin při ubývání účinných 
látek se zaměřil Ing. Jan Ripl, 
Ph.D., z VÚRV. Připomněl, že 
rychlost úbytku převyšuje 
možnosti vývoje a zavádění 
nových přípravků. V součas-
nosti už často nelze uplatňo-
vat principy antirezistentní 

strategie doporučující střídat 
různé účinné látky. 

Insekticidně mořené osivo 
řepky s neonikotinoidy mohli 
naši pěstitelé použít napo-
sled v roce 2018. O rok poz-
ději se rozloučili s možnost 
foliární aplikace organofosfá-
tů a v další sezóně bylo mož-
no naposled použít thiaclo-
prid. V roce 2020 bylo možno 
naposled používat přípravky 
s účinnou látkou beta cy lu-
thrin a zeta cypermethrin. 
V polovině roku 2021 došlo 
k zákazu alpha cypermethri-
nu.

S dalšími omezeními je 
potřeba počítat i do budouc-
na v rámci takzvané Zelené 
dohody pro Evropu. Do roku 
2030 by se mělo snížit pou-
žívání pesticidů o polovinu 
a průmyslových hnojiv o dva-
cet procent. Čtvrtina půdy 

by se ke stejnému datu měla 
nacházet v režimu ekologic-
kého zemědělství.

Iniciativa evropských eko-
logů chránící včely dokonce 
požaduje do roku 2035 úplný 
zákaz používání všech che-
mických přípravků na ochra-
nu rostlin. Otázkou zůstává, 
zda plánované cíle bude 
možno zodpovědně uskuteč-
nit tak, aby v Evropě rapidně 
neklesla produkce potravin. 

Včely a ochrana

Včely a ochrana rostlin na-
zval své vystoupení Ing. Da-
libor Titěra, CSc., z Výzkum-
ného ústavu včelařského, 
s. r.o. Podle jeho slov hrají 
včely v zemědělství dvojí roli. 
Na jedné straně představují 
potenciální oběti a na straně 
druhé pomáhají pěstitelům.

Včely nepoškozují jen pro-
středky na ochranu rostlin. 
Více jim škodí špatné zachá-
zení, nemoci nebo nedosta-
tek vody. Cizorodé a toxické 
látky se dostávají včelám 
do potravního řetězce. Na ně-
kterých lokalitách žije nad-
měrné množství včelstev, 
a to představuje problém při 
shánění obživy. V průměru se 
na území ČR vyskytuje osm 
až devět včelstev na kilometr 
čtvereční, což je hodně. 

V minulosti docházelo 
k těžkým otravám včel, kdy 
uhynuly po tisících. V sou-
časnosti se situace zlepši-
la, těžkých akutních otrav 
ubylo. Včelstva hynou, jen 
pokud dojde k nějaké chybě. 
Přibývají ale obavy z vedlej-
ších účinků, protože včely 
donášejí relativně neškod-
né látky na ochranu rostlin 
do hnízda. Při požití otrávené 
potravy může dojít například 
ke snížení imunity a násled-
nému onemocnění včel nebo 
ke ztrátě orientace.

Porost navštěvovaný včela-
mi je takový, kde kvetou dvě 
rostliny na metr čtvereční. 
Může se jednat i o kvetoucí 
plevele. Problém představuje 
desikace svazenky, kde pak 
ještě dlouho zůstávají roz-
kvetlé rostliny. Přípravky po-
užívané pro desikaci na bázi 
quatů sice nejsou akutně 
toxické, ale způsobují ne-
schopnost včel létat. Při kon-
taminaci hnízda dochází k po-
stupnému zániku včelstva.

Hana Honsová

Účinnou ochranou proti chorobám pšenice je šlechtění odolných odrůd.

Při pěstování česneku se mohou uplatnit biologické prostředky.

Včelám hrozí řada různých úskalí.

INZERCE
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Možnosti pro zlepšení kvality půdy
Orná půda u nás neustále ubývá a zároveň více než polovinu vý-
měry ohrožuje eroze. Pěstitelé by měli zlepšování půdní struk-
tury a úrodnosti věnovat větší pozornost. Zlepšovat stav půdy je 
možno například pěstováním meziplodin, luskovin nebo lusko-
vinoobilních směsek. Erozi lze omezovat vhodnými pěstitelský-
mi technologiemi, ke kterým patří pásové zpracování.

Především na problematiku 
zpracování půdy metodou 
strip-till a pěstování mezi-
plodin a luskovinoobilních 
směsek byl zaměřen seminář 
uspořádaný v Plzni. Akci po-
řádala společnost CIME s. r. o., 
ve spolupráci s irmami KWS 
Osiva s. r. o., PRO Seeds s. r. o., 
a Selgen, a. s.

Pásové zpracování v praxi

Technologii strip-till využí-
vají na polích zemědělského 
podniku ZD Krásná Hora nad 
Vltavou, a. s. Ve středisku 
Petrovice ještě nedávno pra-
coval jako hlavní agronom 
Ing. Marcel Herout, Ph.D., 
který v současnosti zastupu-
je irmu KWS Osiva.

Na polích zemědělského 
podniku, kde mají vysoké 
zastoupení erozních ploch, 
řadu let ověřují nové tech-
nologie pěstování kukuřice. 
Jedná se o pásové zpracování 
půdy a další půdoochranné 
postupy. 

Zakládání porostů kuku-
řice na erozně ohrožených 
pozemcích probíhá do pásů 
vytvořených ve strništi žita, 
které se sklízí na krmení. 

Po sklizni je nutno použít gly-
fosát, aby obilí neobrůstalo.

Proti erozní činnosti mo-
hou pole ochránit v mezipo-
rostním období meziplodiny. 
V podniku vysévají před ku-
kuřicí svazenku vratičolistou, 
která potlačuje plevele včet-
ně obilního výdrolu a zadr-
žuje v půdě vláhu. Po jejím 
vymrznutí se porosty pásově 
nakypří a zaseje se kukuřice. 
Zbytky rostlin svazenky zů-
stávají na povrchu půdy až 
do sklizně kukuřice, čímž se 
zadržuje voda v půdě a ome-
zuje se eroze.

Další možnost pěstování 
kukuřice na svažitých pozem-
cích představuje zakládání 
porostů metodou strip-till 
do jílku mnohokvětého. Tráva 
se sklidí na krmení, následně 
se strniště umrtví glyfosátem 
a pásově se zpracuje půda pro 
vysetí kukuřice. 

Nejen o strojích pro páso-
vé zpracování půdy hovořil 
Ing. Miloslav Pešta, z irmy 
CIME, odborný poradce pro 
technologii strip-till. Ukazuje 
se, že tato technologie přiná-
ší řadu předností. Především 
dokáže nejen zadržet vodu 
v půdě, ale také ji uchovat 

pro rostliny. Efektivní hos-
podaření s vláhou je velkým 
pozitivem.

Letní a ozimé meziplodiny

Jak uvedl Ing. Petr Robotka 
z irmy Pro Seeds, meziplo-
diny lze pěstovat jako letní 
nebo ozimé. Pokud se mezi-
plodiny využívají jako přeru-
šovač osevního sledu obilnin, 
je dobré vsadit například 
na brukvovité nebo bobovité 
druhy. 

Vždy je také třeba přihléd-
nout k rychlosti růstu plodin 
ve směsích, aby jedna nepo-
tlačovala druhou. Na krátké 
období vegetace se jako mezi-
plodiny uplatní rychle rostou-
cí plodiny, například hořčice 
a lnička. K pomalu rostoucím 
plodinám využitelným pro 
delší časové období patří lus-
koviny nebo jeteloviny.

Po sklizni ozimu lze před 
kukuřicí zařadit pomalu ros-
toucí druhy. Pěstitel může na-
příklad vyset směs svazenky 
vratičolisté a shloučené, sva-
zenky shloučené a jetele šípo-
vitého nebo inkarnátu a jetele 
šípovitého. Zmíněné směsi 
se mohou uplatnit pro letní 
i ozimou variantu meziplodin. 

Jako směs meziplodin před 
kukuřicí se také může využít 
svazenka shloučená s jetelem 
šípovitým nebo inkarnát s je-
telem šípovitým. 

Pomalu a rychle rostoucí

Pomalu rostoucí plodiny se 
mohou uplatnit jako mezi-
plodiny před sójou. Do směsi 
lze využít jetel nachový a jetel 
šípovitý nebo svazenku vrati-
čolistou s peluškou. Tato směs 
zlepší půdní prostředí pro 
tvorbu hlízkových bakterií 
na kořenech sóji.

V období mezi dvěma 
obilninami je potřeba pěsto-
vat rychle rostoucí plodiny. 
V tomto případě lze využít 
směs hořčice bílé a lničky 
seté. Nová odrůda hořčice bílé 
Agent je vhodná jako meziplo-
dina a přerušovač osevních 
sledů, omezuje erozi a vypla-
vování živin. Ve směsi s hoř-
čicí se může uplatnit lnička 
odrůdy Zuzana. 

Luskovinoobilní směsky 

Ing. Jiří Kunte z irmy Selgen 
vystoupil s přednáškou zamě-
řenou především na luskovi-
noobilní směsky. Směsky lze 
pěstovat k různým účelům, 
například jako silážní, mezi-
plodinové nebo pomocné plo-
diny. Pěstují se jarní i ozimé 
směsi.

Při pěstování jarních smě-
sek má zásadní význam 
včasné setí, kdy se v půdě 
ještě nachází dostatek vláhy 
po zimním období. Sklízejí se 
na přelomu června a červen-
ce. Mohou se uplatnit jako 
krycí plodina, zejména pro 
travní porosty, případně i pro 
vojtěšku nebo jetel. Předsta-
vují výbornou předplodinu 
pro ozimy. Možná je i časná 
sklizeň před setím kukuřice.

V případě podzimního za-
kládání porostů lze set v říjnu, 
přičemž je potřeba volit vhod-
né plodiny a odrůdy. Dobrou 
službu může udělat ozimá pe-
luška odrůdy Frostica. Sklizeň 
probíhá podle počasí v květ-
nu nebo v červnu. Tuto mož-
nost lze využít například jako 
předplodinu před kukuřicí.

Siláž pro dojnice

Jarní směsky jsou vhodné pro 
silážování. Ing. Kunte vysvět-
lil, že kvalitní silážní luskovi-
noobilní směsi by se měly po-
dávat jen dojícím dojnicím. Je 
potřeba dát pozor na možnou 
acidózu. Nahradit luskovinoo-
bilnou směsí lze kukuřičnou 
i bílkovinnou siláž. Například 
deset kilogramů kvalitní hra-
chové siláže nahradí tři kilo-
gramy kukuřičné nebo dva 
a půl kilogramu bílkovinné. 

Vhodnou kombinaci plo-
din v luskovinoobilní směsce 

představuje například úpon-
kový hrách Avatar (200 kg/
ha osiva) a jarní ječmen Solist 
(50 kg/ha). Pěstitelé mohou 
využít i kombinaci listového 
hrachu a jarní pšenice (200 kg 
plus 70 kg/ha). Úspěšně lze 
pěstovat také směs jarní pe-
lušky odrůdy Andrea (150 
kg/ha) a jarní pšenice Regi-
stana (70 kg/ha).

Sklizeň luskovinoobil-
ních směsí by měla probíhat 
ve vhodné zralosti. Sklizenou 
hmotu je potřeba co nejrych-
leji odvézt z pole. Ideální je 
přímá sklizeň řezačkou bez 
použití mačkače. Pro kvalitu 
má zásadní význam má čisto-
ta sklizené píce. Délka řezan-
ky je nejvhodnější dva až tři 
centimetry. 

Jako meziplodiny i pro 
podsevy

Směsky jsou vhodné jako kry-
cí plodina pro podsevy. Směsi 
s luskovinami lze také využít 
jako meziplodiny. Přítomnost 
leguminózy výrazně zvyšuje 
přínos pro výživu následné 
plodiny a pro biologickou 
aktivitu půdy. Ve směsích se 
uplatní například bob, hrách, 
peluška nebo vikev. Směs 
snižuje riziko malé produkce 
biomasy.

Luskoviny lze úspěšně vy-
užít i jako pomocné plodi-
ny. Na lokalitě Budihostice 
ve středních Čechách proběhl 
pokus s devatenácti různými 
variantami. Do pokusů byly 
zařazeny odrůdy ozimé pše-
nice Julie, Penelope, Turandot 
a kontrola. U luskovin se jed-
nalo o odrůdy Aviron, Arkta, 
Protecta a Arvika. Pšenice se 
vysévala do řádků 25 cm ši-
rokých a na široko. Nejlepšího 
výsledku se dosáhlo při pou-
žití pomocné plodiny ozimé 
pelušky odrůdy Arkta.

Pěstování luskovin ale při-
náší i určitá rizika. Jedná se 
především o vysokou citlivost 
na výkyvy povětrnostních 
podmínek a velkou atraktivi-
tu pro škůdce. Pěstitelé by se 
měli vyvarovat vysévání ne-
kvalitního osiva.

Hana Honsová

Nové pěstitelské technologie pro kukuřici ověřuje Ing. Marcel Herout (vpravo) 
a meziplodinami se zabývá Ing. Petr Robotka.

Ing. Miloslav Pešta popsal zařízení pro 
technologii strip-till.

Pěstování luskovinoobilních směsek přináší řadu výhod.

OSIVA A SADBA JARO 2022

Široký sortiment osiv a sadby

 jarní obiloviny kukuřice slunečnice

 jeteloviny trávy a travní směsi meziplodiny 

INZERCE



7DUBEN 2/2022Agrární obzor ROSTLINNÁ

INZERCE

Seminář pro zemědělskou praxi 
– zatím stále online
První březnový den letošního roku uspořádal Zemědělský vý-
zkum spol. s.r.o. Troubsko spolu s Výzkumným ústavem pícni-
nářským spol. s.r.o. Troubsko další z řady odborných přednášek 
určených pro zemědělskou praxi. Ačkoliv pandemie koronaviru, 
kvůli které se několik posledních seminářů přesunulo do online 
podoby, je pomalu na ústupu, přesto se ještě výzkumný ústav 
rozhodnul realizovat přednášky bezpečnou formou webináře. 
Jak ale v průběhu odborné akce zaznělo – snad již naposledy se 
tato událost konala takto „bezkontaktně“.

Setkání zahájil ředitel pořá-
dající instituce RNDr. Jan Ne-
dělník, Ph.D., který úvodem 
zmínil nelichotivou situaci 
a válečný kon likt na Ukraji-
ně a vyjádřil velkou solidari-
tu s touto zemí. Jak také pan 
ředitel podotknul, on sám 
se domnívá, že tyto politické 
události povedou ke změně 
pohledu Evropy na Green 
Deal a bude nutné více řešit 
otázku soběstačnosti – nejen 
na úrovni České republiky, ale 
i v rámci EU. Slova se násled-
ně ujal vedoucí Oddělení ag-
rotechniky Ing. Jaroslav Lang, 
Ph.D., který celý seminář mo-
deroval.

V první prezentaci před-
stavila Mgr. Edita Štilárková, 
Ph.D. nabídku služeb chemic-
ké laboratoře Agrolab. V labo-
ratoři se zabývají rozborem 
půd, rostlinného materiálu, 
krmiv, krmných směsí, vody 
a hnojiv či kompostů. Díky 
rychlosti a přesnosti prove-
dených analýz a v neposled-
ní řadě i zásluhou přijatelné 
ceny, jsou služby laboratoře 
hojně využívány mnoha zá-
jemci.

Měnící se klima je velkou 
výzvou

Program pokračoval vědecký-
mi přednáškami, které zahájil 
příspěvek Mgr. Tomáše Vy-
myslického, Ph.D. věnovaný 
inovacím postupu zakládá-
ní smíšené kultury vojtěšky 
a trav. Jak zaznělo, z důvodů 
klimatické změny se vojtěška 
stává nejdůležitější bobovi-
tou pícninou u nás. Výzkum, 
představený v přednášce, byl 
zaměřen na smíšenou kulturu 
vojtěšky a vybranných sucho-
vzdorných trav vysetých v sa-
mostatných řádcích, přičemž 
pokaždé byla srovnávána 
varianta s inokulantem a bez 
inokulantu. Předmětem sle-
dování byly tři faktory – trav-
ní druh, počet řádků každého 
druhu a použití inokulantu. 
Jako kontrola posloužila mo-
nokultura vojtěšky. Podle prv-
ních výsledků lze usuzovat 
na to, že pěstování smíšené 
kultury přináší ve srovnání 
s monokulturou jisté výho-
dy. Především pak při využití 

v ekologickém zemědělství 
a také s ohledem na podmín-
ky měnícího se klimatu. Mimo 
jiné výzkum potvrdil vysoké 
výnosy, dobré nutriční para-
metry a suchovzdornost hyb-
ridů Festulolium – při porov-
nání s jinými travami. 

Další prezentaci přednesl 
moderátor semináře Jaroslav 
Lang, aby přiblížil klimatické 
extrémy Jižní Moravy. Na po-
kusnické stanici v Troub-
sku probíhá měření teploty 
vzduchu a srážek nepřetržitě 
od roku 1961. Za dobu sle-
dování se projevil stoupající 
trend teplot vzduchu. Množ-
ství vodních srážek je velmi 
rozkolísané, celkově jich však 
v průběhu let neubývá. Podíl 
srážek ovšem klesá v letech 
s vysoce nadprůměrnými 
teplotami a výsledkem jsou 
známé periody sucha. V pre-
zentaci zaznělo i několik uži-
tečných tipů, jak se suchem 
bojovat. Především je nezbyt-
né dodat do půdy dostatek or-
ganické hmoty. To lze zajistit 
využíváním kompostů a také 
vyséváním meziplodin. Je 
známo, že humus dokáže po-
jmout tolik vody, kolik odpo-
vídá tří až pěti-násobku jeho 
vlastní hmotnosti. V boji proti 
suchu pomáhá rovněž vhod-
né zpracovní půdy. V praxi 
se osvědčilo střídání klasické 
orby s ostatními minimalizač-
ními a půdoochrannými tech-
nologiemi. U širokořádkových 
plodin je pak ideální pásové 

zpracování půdy neboli strip-
-till. Dobrou službu může pro-
kázat i přímé setí do zmulčo-
vané meziplodiny. 

Benefi ty digestátu 
a smíšených kultur

Přednášku o výhodách a ne-
výhodách aplikace digestátu 
do půdy přednesla Ing. Barbo-
ra Badalíková. Využití digestá-
tu přináší několik předností, 
v prvé řadě tím dochází k re-
cyklaci živin, které jsou lehce 
přijatelné. V půdě se zlepšují 
některé vlastnosti, zvyšují se 
výnosy, u kyselých půd dochá-
zí k úpravě pH. Digestát před-
stavuje levný zdroj především 
dusíku, dobře se uplatňuje 
v cirkulárním zemědělství. 
Na druhou stranu skýtá vyu-
žívání digestátu i jistá úskalí 
– v půdě je odbouráván uhlík 
a snižuje se kvalita organické 
hmoty, která je hůře využi-
telná pro mikrooragnismy 
a snižuje se její stabilita. Pro-
blematické je i stanovení op-
timální dávky digestátu a ob-
vykle je nutný přídavek živé 
organické hmoty do půdy, 
např. kompostu. Digestátu 
nenahrává ani skutečnost, že 
je zdrojem pouze jednomoc-
ných kationtů. Nicméně, při 
správném managementu vý-
roby a aplikace, může digestát 
představovat pro zeměděl-
ské podniky inanční úsporu 
ohledně úspor minerálních 
hnojiv a navíc obohatit půdu 
o dusík a fosfor. Musí se však 
dbát na management aplikace 
na konkrétních půdách, aby 
nedocházelo ke zhoršení fyzi-
kálních vlastností půdy.

O potenciálu smíšených 
kultur pohovořil Ing. Antonín 
Kintl. Pan inženýr se zaměřil 
především na fytoenergetiku, 
jelikož lokální zdroje energie 
nabývají na významu. Nejčas-
těji se přitom využívá směs 
čeledí Poaceae a Fabaceae. 
Bylo prokázáno, že společ-
né pěstování různých druhů 
může značně zvýšit nejen 
celkový výnos sušiny i dusí-

katých látek z plochy, ale také 
produkci bioplynu.

Hmyzí opylovatelé 
a meziplodina (nejen) pro 
jejich podporu

Velmi zajímavá byla před-
náška Mgr. Aleny Votavové, 
Ph.D. věnovaná opylovate-
lům. V naší republice je více 
než 75 % rostlin závislých 
na opylení hmyzem. K nej-
známnějším patří včely, ov-
šem nelze pominout ani mo-
týly, brouky, mouchy, ploštice 
a samozřejmě také čmeláky. 
Čmeláků a pačmeláků u nás 
žije 38 druhů. Vytváří jed-
noletá společenstva o 100 
až 500 dělnicích. Díky tomu, 
že mají na těle velmi hus-
tý porost chloupků, mohou 
dobře přenášet pyl z květu 
na květ. Oproti včelám vyka-
zují několik výhod – opylují 
i méně atraktivní rostliny, 
více střídají stromy (výhoda 
pro cizosprašnost), mají delší 
jazyk, vytváří speci ickou vi-
braci (nezbytnou pro opylení 
rajčat), nevadí jim uzavřený 
prostor a jsou poměrně málo 
agresivní. Zájemci si mohou 
hnízda čmeláka zemního čes-
kého původu objednat přímo 
v troubském výzkumném 
ústavu - a to celoročně. Další 
zajímavou skupinu opylova-
telů představují včely samo-
tářky. Jde o druhově nejbo-

hatší skupinu včel (cca 600 
druhů v ČR), přičemž na opy-
lování se podílejí zejména 
pískorypky a ploskočelky, 
které hnízdí v zemi.

Seminář uzavřela před-
náška Ing. Zuzany Kubíkové, 
Ph.D. věnovaná pěstování sva-
zenky. Tato rostlina pochází 
z Ameriky a patří do čeledi 
stružkovcovitých. Svazen-
ky nejsou příbuzné s jinými 
kulturními plodinami. Tyto 
nektarodárné rostliny jsou 
využívány především jako 
meziplodiny, pícniny, přerušo-
vače osevních sledů a v nepo-
slední řadě i jako bohatý zdroj 
nektaru a pylu pro opylovače. 
V naší republice je registrová-
no 10 odrůd tří druhů svaze-
nek – svazenky vratičolisté, 
svazenky shloučené a svazen-
ky zvonkovité (modré). Jsou 
nenáročné na pěstování, pre-
ferují slunná stanoviště a leh-

čí propustné půdy s neutrální 
půdní reakcí. Termín setí se 
liší v závislosti na využití po-
rostu, přičemž při pěstování 
na semeno jsou ideální časně 
jarní termíny. Svazenky netrpí 
chorobami ani škůdci, ovšem 
problém mohou představo-
vat plevele, jelikož spektrum 
účinných látek k herbicidní 
ochraně není široké. Semenné 
porosty je tedy dobré zaklá-
dat na nezaplevelených po-
zemcích a odplevelení provést 
už v předplodině. Před sklizní 
na semeno je pak vhodné 
ukončení vegetace porostu.

Odborné přednášky opět 
představily zajímavé poznat-
ky využitelné v praxi a semi-
nář ukázal, že ani v náročné 
době a speci ických podmín-
kách pandemie se výzkumná 
činnost v Troubsku rozhodně 
nezastavila. 

PEZ

Méně srážek v období vysokých teplot vzduchu často vede k periodám sucha.

Speciální secí stroj STP 300 použitý pro založení pokusného porostu smíšené 
kultury vojtěšky a trav.

Antonín Kintl pohovořil o smíšených 
kulturách.

Seminář moderoval Jaroslav Lang.



8 DUBEN 2/2022 Agrární obzorROSTLINNÁ

Pěstování máku u nás úspěšné

mák musí splňovat požadav-
ky české cechovní normy. 

Pro kvalitní porosty

Výzkumné činnosti v oblas-
ti pěstování máku se věnuje 
Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., z Čes-
ké zemědělské univerzity 
v Praze. Pěstitelům doporu-
čuje zakládat porosty do vy-
hřáté půdy. Na stejné pole by 
mák neměl přijít dříve než 
za čtyři až pět let. 

Výši výnosu máku z velké 
míry ovlivňuje kvalita osiva 
a založení porostu. Součas-
né odrůdy máku mají vysoký 
výnosový potenciál. O do-
sažených výnosech více než 
odrůda rozhoduje kvalita 
určité partie osiva v rámci 
jedné odrůdy. 

Hloubka setí má dosaho-
vat maximálně dvou centi-
metrů. Malá semena máku 
potřebují pro vzejití kromě 
vody i dostatek vzduchu. Při 
hlubším setí rostliny máku 
hůře vzcházejí. Obvykle se 
vysévá zhruba jeden a půl 
kilogramu makových semen 
na hektar.

Proti plevelům se ošetřu-
je preemergentně. Při nízké 
účinnosti preemergentních 
herbicidů nebo jejich vyne-
chání lze využít postemer-
gentní dělené dávky herbi-
cidů. Ošetřuje se ve třech 
listech máku a následně 
po zhruba deseti dnech.

Chránit před škůdci

Naši pěstitelé máku měli 
v posledních letech na výjim-
ku povoleno používání insek-
ticidně namořeného osiva. 
I pro letošní rok se spolku 
podařilo vyjednat možnost 
používat mořidlo Cruiser 

OSR. Moření chrání vzchá-
zející rostliny v počátečních 
fázích vývoje. 

Po odeznění účinku insek-
ticidu je potřeba v poros-
tech máku sledovat výskyt 
krytonosce kořenovému. 
K tomuto účelu je dobré si 
předpěstovat rostliny máku 
a vložit je do pastí umístě-
ných na okraji makového 
pole. Pasti je potřeba pravi-
delně kontrolovat, nejlépe 
dvakrát denně, ráno a večer. 

Většinou se při zjištění prv-
ního výskytu brouků kryto-
nosců v následujícím období 
ochladí, a tak se ošetřováním 
nemusí spěchat. Pěstitelé 
by měli počkat na další vlnu 
oteplení nad teplotu 15 °C. 
Tehdy přichází chvíle, kdy je 
potřeba přistoupit k insek-
ticidnímu ošetření porostů 
máku. Někdy je potřeba oše-
třovat opakovaně. Na první 
ošetření lze použít pyretroid 
a na další zásah toto opako-
vat nebo použít razantnější 
přípravek.

Při oteplování se na našem 
území zvyšuje nebezpečí vý-
skytu krytonosce makovico-
vého. Tento škůdce se v minu-
losti ve větší míře vyskytoval 
na Moravě. V současnosti se 
ale rozšířil do dalších oblas-
tí a už škodí i na makových 
polích ve středních Čechách. 
V teplejších oblastech je po-
třeba porosty máku před 
kvetením ošetřit vícesložko-
vými insekticidy.

Jak proti chorobám

Nemalý význam má při pěs-
tování máku také ochrana 
proti houbovým chorobám. 
Vzcházející rostliny ochrá-
ní fungicidní moření osiva. 
Ve fázi druhého listu máku je 

vhodné porost ošetřit fungi-
cidem. 

V prodlužovacím růstu 
mák ohrožuje plíseň, hlízenka 
a také mohou porosty přerůs-
tat. Proto je dobré aplikovat 
fungicid s regulačním účin-
kem. Na počátku květu při-
chází na řadu další ošetření 
proti hlízence a helmintospo-
rioze plus regulace. 

Kvalitní výživa nutná

Kvalitní výživa porostů se 
kladně odrazí na výnosech 
máku. Kromě hnojení dusí-
kem a dalšími makroživinami 
je třeba doplňovat také mik-
roprvky. V letech 2020 a 2021 
se v Červeném Újezdě ověřo-
valy různé varianty hnojení 
máku. 

Kontrolu představovalo 
hnojení před setím hnojivem 
DASA (55 kg/ha) a v šesti až 
osmi listech přihnojení LAD 
(55 kg/ha). V obou letech 
všechny ověřované varianty 
s listovými hnojivy, humino-
vými přípravky a stimulátory 
navyšovaly výnos. 

Nejvyššího výnosu se do-
sáhlo v případě varianty, kdy 
se před setím hnojilo hnoji-
vem Zeorit NPK s přídavkem 
zinku 400 kg/ha, v šesti až 
osmi listech hnojivem Al-
zon neo-N 200 kg/ha plus 
listovým hnojivem Borosan 
Humine 3 l/ha a na počátku 
butonizace se aplikovalo lis-
tové hnojivo se sírou Lovosur 
5 l/ha. 

Hnojivo se sírou mělo 
v obou deštivých letech vý-

razně pozitivní vliv na zdra-
votní stav porostů. Ukázalo 
se, že k dusíkaté výživě máku 
lze úspěšně používat hnojivo 
Alzon neo-N. Tato aplikace 
bude mít svůj význam zejmé-
na v sušších letech. Pokusy 
potvrdily pozitivní efekt po-
užití listových hnojiv obsa-
hujících síru, bór a huminové 
látky.

Nové možnosti hnojení

Pro dosažení uspokojivých 
výnosů mák vyžaduje dobrou 
zásobu živin v půdě ve všech 
fázích růstu. Efektivitu pří-
jmu ale z velké části ovlivňuje 
průběh počasí s častými ex-
trémy, suchem nebo nadměr-
ným mokrem. 

Jednu z možností, jak snížit 
riziko nedostatečného příjmu 
živin z půdy v suchých roční-
cích je použití polymerních 
látek schopných zadržovat 
vodu a v ní rozpuštěné živiny. 
Pozitivní vliv hydrogelů doku-
mentuje celá řada studií.

Na účinnost látek pou-
tajících vodu aplikovaných 
jako mimokořenová výživa 
máku se ve své přednášce 
zaměřil doc. Ing. Petr Škarpa, 
Ph.D., z Mendelovy univerzity 
v Brně. V loňských pokusech 
uskutečněných v Žabčicích 
u Brna se za účelem zvýšení 
efektivity hnojení ověřova-
ly nově vyvíjené přípravky 
na bázi přírodních hydroab-
sorpčních polymerů. 

Použité preparáty obsaho-
valy hydrologicky a biologic-
ky aktivní složky omezující 
výpar vody z povrchu rostlin. 
Nadto měly aplikované pří-
pravky schopnost postupně 
uvolňovat makro a mikro živi-
ny pro výživu máku. Tyto pro-
středky mají za cíl zvyšovat 
účinek hnojiv a příjem živin 
rostlinami máku díky jejich 
zvýšené smáčivosti a schop-
nosti poutat vzdušnou vlh-
kost.

Výsledky polního výzkumu 
naznačily zvýšení efektivity 
přihnojení máku elementár-
ní sírou v kombinaci s látkou 
poutající vodu. V loňském 
roce s dostatkem vláhy za ve-
getace se ale nemohl plně pro-
jevit přínos použití hydrogelu. 
Výzkumní pracovníci předpo-
kládají, že v sušších podmín-
kách bude účinnost uvede-
ných opatření s aplikací látek 
poutajících vodu na list vyšší.

Hana Honsová

Česká republika už řadu let zaujímá první 
místo v produkci potravinářského máku 
na světě. Roční spotřeba se obvykle pohy-
buje mezi třemi až čtyřmi stovkami gra-
mů na jednoho obyvatele ČR. V roce 2021 
se průměrná domácí spotřeba vyšplhala 
na 440 g na osobu. Většina na našem 
území vypěstovaného makového semene 
směřuje na vývoz. 

Výměra máku v ČR loni dosáhla téměř 44 tisíc hektarů.

Dobrou polní vzcházivost zajistí kvalitní osivo a vhodná agrotechnika.

Výnosy se na našich polích pohybovaly 
na dobré úrovni.Kontakt: Český mák s.r.o., mobil: 724 519 441

Pomozte nám i Vy budovat 
dobré jméno českého máku 
jak doma, tak i ve světe...
... staňte se našimi obchod-
ními partnery! 

INZERCE

Minulá sezóna máku na úze-
mí ČR, s výjimkou některých 
oblastí, poměrně přála. V loň-
ském roce došlo k rozšíření 
výměry na téměř 44 tisíc hek-
tarů a průměrný výnos dosáhl 
0,68 t/ha. Produkce překroči-
la 29 tisíc tun. 

Mák je velmi zdravý. Olej 
obsažený v makovém seme-
ni obsahuje nejvíce kyseli-
ny linolové ze všech běžně 
pěstovaných a pro potravu 
využívaných rostlin. Kyseli-
na linolová patří do skupiny 
omega-6 esenciálních mast-
ných kyselin. 

Jakost makového seme-
ne v ČR stanoví vyhláška č. 
399/2013 Sb. Pro potravinář-
ské účely lze použít pouze se-
meno máku setého semenné-
ho, olejného typu pocházející 
z odrůd, které obsahují ma-
ximálně 0,8 % mor inových 
alkaloidů v sušině tobolky 
a na povrchu makového se-
mene není obsah mor ino-
vých alkaloidů vyšší než 25 
mg/kg. 

Kvalitu makového seme-
ne de inuje i česká cechovní 
norma pro český modrý mák 
č. 2019-01-14-0415. V nor-
mě se uvádí, že celkový ob-
sah mor inanových alkaloidů, 
mor inu a kodeinu, na semeni 
máku může dosahovat maxi-
málně 20 mg/kg.

Množství zajímavých infor-
mací z oblasti pěstování máku 
zaznělo na videokonferenci 
„Mák v roce 2022“. Tradiční 
akci uspořádal spolek Český 

modrý mák z. s., a Česká ze-
mědělská univerzita v Praze. 

Chráněné zeměpisné 
označení

O činnosti spolku Český 
modrý mák informoval ta-
jemník Ing. Vlastimil Mikšík, 
Ph.D. V předešlých třech le-
tech úspěšně proběhl ve spo-
lupráci s Agrární komorou ČR 
projekt na propagaci českého 
modrého máku „Náš modrý 
mák“. Cílem projektu je za-
kotvit do povědomí lidí český 
modrý mák jako vysoce kva-
litní potravinu. 

Před několika lety český 
modrý mák obdržel českou 
cechovní normu, která by 
měla být zárukou kvality na-
šeho potravinářského máku. 
Mák s označením „vyrobeno 
podle české cechovní normy“ 
představuje pro spotřebitele 
záruku českého původu a po-
travinářské kvality. Českou 
cechovní normu získal i český 
modrý mák mletý.

Spolku se loni podařilo zís-
kat chráněné zeměpisné ozna-
čení Český modrý mák. Tato 
evropská ochranná známka 
má chránit náš vysoce kvalitní 
potravinářský mák. Evropská 
unie tímto uznala jedinečnost 
českého máku. 

Předloni Ing. Mikšík vy-
tvořil „makovou mapu“ pro 
spotřebitele. Na mapě jsou 
vyznačeni vybraní prodejci 
máku v České republice. Tak-
to prodávaný modrosemenný 

– široké spektrum kvalitního osiva
– výkup merkantilu po celé ČR jak ze 

stávající, tak i nové sklizně

o osiva
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Použití regulátorů růstu obilnin je správnou volbou 
pro dosažení vysokého výnosu a snadné sklizně
Porost obilnin s nízkým počtem odnoží nedá vysoký výnos zrna. 
Polehlý porost obilnin vždy zkomplikuje sklizeň a vždy sníží 
výnos zrna i slámy. V polehlých porostech je vyšší výskyt sapro-
fytických hub na klasech a často dochází ke klíčení zrna („porůs-
tání“), čímž se výrazně snižují kvalitativní parametry zrna (HTS, 
objemová hmotnost, číslo poklesu a další). Agronom může ovliv-
nit dosažení vysokých výnosů správnými agrotechnickými zásahy. 
Mezi ně patří výběr správných regulátorů růstu a jejich aplikace 
ve správné vývojové fázi obilniny. Společnost Corteva Agriscience 
nabízí dva regulátory růstu obilnin FIXATOR a SKELETON, které 
se široce používají v praxi. Výhodou obou přípravků je možnost 
spojení jejich aplikací s herbicidy, fungicidy nebo insekticidy 
a ušetření tak minimálně jednoho pojezdu v porostu.

Výběr správného 
regulátoru a jeho aplikace 
ve správném termínu je 
nutností
Aplikaci regulátorů růstu 
ovlivňuje mnoho faktorů. 
Agronom se rozhoduje podle 
stavu porostů po zimě a jejich 
regeneraci, povětrnostních 
podmínek, množství srážek 
na jaře a také podle hnojení 
dusíkem a jeho celkové plá-
nované dávky. Účinek regulá-
torů růstu ovlivňuje zejména 
teplota při aplikaci, vlastnosti 
jednotlivých obilovin a od-
růd, sluneční svit, ale hlavně 
růstová fáze obilniny, ve které 
je regulátor aplikován. Napří-
klad při aplikaci v pozdější 
růstové fázi může regulátor 
způsobit i opačný než poža-
dovaný efekt, a to snížení vý-
nosu. Také v době tzv. „velké 
periody“ (klas se prodlužuje 
z 1 cm na konečnou délku) je 
použití regulátorů nevhodné. 
To ale platí rovněž pro použití 
růstových herbicidů na bázi 
některých fenoxykyselin. 
V letošním roce se také před-
pokládají vyšší výkupní ceny 
obilnin a proto všechny inten-
zi ikační vstupy do porostu 
na jaře (hnojení makro i mik-
roprvky, použití fungicidů) by 
neměly přijít nazmar v situa-
ci, kdy polehlé porosty nelze 
sklidit nebo sklízet opožděně. 

Tři typy a tři termíny 
aplikace regulátorů růstu

Doporučuje se podle potřeby 
následný sled až tří aplikací 
růstových regulátorů. První 
aplikace ve fázi odnožování 
obilniny má za úkol zvýšení 
a vyrovnání počtu odnoží. 
V důsledku toho také dochází 
k nárůstu hmoty kořenové-
ho systému. Druhá aplikace 
na počátku sloupkování při-

náší zkrácení a zarovnání 
výšky porostu a zpevnění 
stébla. Třetí aplikace ve fázi 
posledního listu obilnin při-
nese zpevnění stonku a zvý-
šení odolnosti porostu proti 
polehnutí. Společnost Corte-
va Agriscience nabízí dva vel-
mi účinné a v praxi ověřené 
přípravky FIXATOR a SKE-
LETON.

Aplikace přípravku na bázi 
CCC pro vyšší počet odnoží

Prvním vstupem pro vyšší 
počet odnoží (v důsledku 
toho i počtu plodných klasů) 
a podporu kořenového sys-
tému je aplikace přípravku 
na bázi CCC (chlormequat 
chlorid) na podzim nebo 
na jaře od počátku odnožo-
vání do konce odnožování. 
Vzhledem k suchému průbě-
hu loňského podzimu a pozd-
nímu setí čeká většina země-
dělců s aplikací regulátorů 
na bázi CCC na jarní období, 
až nastanou vhodné podmín-
ky k aplikaci. Optimální teplo-
ty jsou nad 10 °C (obilnina už 
musí plně vegetovat). Dávky 
CCC jsou od 500 do 1500 g/
ha podle odrůdy, přezimová-
ní, stanoviště, předplodiny 
i způsobu hnojení. Přípravky 
CCC v této růstové fázi výraz-
ně nezvyšují odolnost vůči 
poléhání. 

Aplikace přípravku 
FIXATOR zkracuje, zesiluje 
a podporuje kořenový 
systém
Zkrácení porostu, zesílení 
stébla a podporu kořenové-
ho systému docílíme aplikací 
přípravku FIXATOR s účin-
nou látkou trinexapac-ethyl. 
Tento vstup je nejdůležitěj-
ším krokem správné ochrany 
porostu obilnin proti poleh-

nutí. Nejvhodnější dobou pro 
aplikaci přípravku FIXATOR 
je, když se ve většině poros-
tu vyskytuje růstová fáze 
prvního až druhého kolénka, 
kdy FIXATOR kromě zkráce-
ní a zesílení stébla podpoří 
ještě tvorbu kořenů. Tím po-
zitivně ovlivní příjem vody, 
živin a odolnost vůči stresu 
v důsledku krátkodobých pří-
sušků. Příjmem vody a živin 
jsou ovlivněny výnos a kvalita 
zrna. Pokud má rostlina silná 
stébla, je také obtížnější pro 
patogeny proniknout dovnitř 
rostliny, takže nepřímým 
účinkem přípravku je rovněž 
lepší odolnost porostu vůči 
chorobám. Optimální teplota 
pro aplikaci přípravku FIXA-
TOR je z hlediska nejlepšího 
působení 12 – 25 °C, lze jej 
však použít již od 7 °C, nesmí 
však poté přijít teploty pod 
bodem mrazu. Registrovaná 
dávka je 0,3 – 0,8 l/ha podle 
konkrétní obilniny. V pšenici 
ozimé bývá aplikační dávka 
přípravku většinou 0,4 l/ha. 

Při aplikaci přípravku Fi-
xator společně se širokospe-
králním fungicidem (např. 
Soligor, Promir, Mizona) po-
stačuje díky synergickému 
efektu (triazol + trinexapac-
-ethyl) většinou aplikační 
dávka 0,3 l/ha. Základní do-
poručení společnosti Corteva 
Agriscience je používat tank-
-mix maximálně dvou pří-
pravků. Přípravek Fixator lze 
kombinovat např. s fungicidy 
Atlas nebo Talius proti padlí, 
se širokospetrálními fungi-
cidy Soligor, Promir, Mizona 
nebo s herbicidy Mustang 
Forte, technologie Mustang 
Forte 4x4, Zypar, Starane For-
te proti nově vzcházejícím 
plevelům. Porost obilniny 
nesmí být stresován chladem, 
podmáčením, pozdními mra-
zíky, suchem apod. Regulá-

tory růstu není doporučeno 
míchat s hnojivem DAM 390 
a dalšími tekutými hnoji-
vy, které se neředí ve vodě 
minimálně v poměru 1:10 
a s herbicidy s graminicidním 
účinkem – Axial Plus, Corello, 
Huricane nebo jiné. 

Aplikace přípravku 
SKELETON je poslední 
možností zvýšit odolnost 
obilniny proti polehnutí 
Třetí termín aplikace regulá-
toru záleží na stavu porostu 
a vývoje počasí. Provádí se 

v případě, že je porost inten-
zivně hnojen vyššími dávkami 
dusíku a počasí daného roku 
je spíše chladnější a bohaté 
na srážky. Častá je také situa-
ce, že agronom nestihl apliko-
vat FIXATOR nebo jiný regu-
látor na počátku sloupkování. 
SKELETON je regulátor růstu 
nové generace, který nejenom 
porost zkracuje, ale zvyšuje 
i průměr stébla, zpevňuje ple-
tiva stonku vápníkem a tím 
zvyšuje odolnost plodiny 
k polehnutí. Přípravek SKE-
LETON obsahuje dvě účinné 
látky prohexadion-kalcium 

a mepikvat chlorid. Aplikační 
dávka přípravku je v rozme-
zí 0,5 – 0,6 l/ha (dle odrůdy, 
intenzity dusíkatého hnojení 
a podmínek daného ročníku) 
v růstové fázi objevení se po-
sledního listu. Optimální tep-
lota pro aplikaci je 15 – 27 °C. 
Pokud jsou teploty mimo toto 
rozmezí, je potřeba počkat, až 
se teploty během dne do to-
hoto rozmezí opět vrátí. Apli-
kace Skeletonu se často spoju-
je s aplikací insekticidů proti 
kohoutkům, např. Rafan Max 
nebo novinkou Karis Max.
Ing. Elena Dvořáková, Ph.D.

Výše ztrát může při časném polehnutí (fáze metání) dosahovat 20 a více %. 

Sklidit polehlý porost je obtížné, dochází ke ztrátám nejen ve výnosu, ale také ke zhoršení kvalitativních parametrů v důsledku 
porůstání zrna a napadení houbovými patogeny. 
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Přírodní terpeny z borovic zvyšují účinnost produktů

HELIOCOVER je prostředek 
k omezení předsklizňových 
a sklizňových ztrát u řepky 
a luskovin. Účinnou složkou 
jsou oligomerní terpeny 
v množství 910 g/l. V minu-
lých dvou letech jsme pro-
vedli řadu pokusů a hodno-
cení při lepení řepky, které 
ukazují, že HELIOCOVER vy-
kazoval lepší ochranu před 
praskáním šešulí a snížení 
ztrát než srovnávané stan-
dardně užívané produkty. 
(Viz graf 1) Ve všech pří-
padech byla použita dávka 
1 l/ha, tedy dávka na dolní 
hranici registrovaného roz-
pětí. V grafu č. 2 můžete 
vidět srovnání v následují-

cím roce s účinnější varian-
tou standardního produktu. 
I v tomto případě se HELIO-
COVER projevil jako efek-
tivnější, i když u obou srov-
návaných produktů byl vliv 
na omezení praskání šešulí 
velmi dobrý. Ze zmíněných 
zkušeností vyplývá, že HE-
LIOCOVER je velmi kvalitní 
prostředek, který navíc bude 
dodáván za velmi příznivou 
cenu. Zákazníci, kteří s ním 
v minulém roce pracovali 
byli velmi spokojeni. 

FERTIPEN®C je kapalné 
listové hnojivo na bázi hyd-
roxidu měďnatého, s obsa-
hem 400 g Cu na litr pro-
duktu. Díky své formulaci, 

využívající přírodní terpeny 
z borovic, zůstává měď dlou-
hou dobu na listu a nedochá-
zí k jejím ztrátám. 

V minulých letech jsme 
provedli řadu pokusů v cuk-
rovce, ve kterých jsme apli-
kovali FERTIPEN® C společ-
ně s fungicidním přípravkem 
určeným na cerkosporovou 
skvrnitost řepy. Tato vari-
anta byla vždy srovnávána 
s variantou, kde byl k fun-
gicidu přidán jiný produkt 
na bázi mědi. Jak je vidět 
na grafu č. 3, na všech par-
celách, kde byl použit FERTI-
PEN® C byla kondice a zdra-

votní stav porostu lepší než 
na srovnávaných parcelách. 

Hlavní výhodou FERTI-
PENU® C je to, že dosahuje 
vysokého efektu při výrazně 
nižší dávce čisté mědi. Vzhle-
dem k tomu, že měď je těžký 
kov, který může při vyšším 
obsahu působit v půdě toxic-
ky, je naší snahou, aby dodá-
vané množství mědi na pole 
bylo co nejnižší. A to přesně 
FERTIPEN® C splňuje. 

FERTIPEN®S je, podobně 
jako předchozí produkt, ka-
palné listové hnojivo s obsa-
hem síry, formulované s pří-
rodními terpeny z borovic. 
Díky tomu projevuje lepší 
přilnavost a síra zůstává 
déle na listech. To potvrzuje 
řada zkušeností ze speciál-
ních plodin, zejména vinic 
a sadů. V oblasti polních plo-
dit bychom chtěli cílit použi-
tí tohoto produktu zejména 
do pšenice na pozdnější ap-
likace do klasů. 

HELIOSOL® je smáčedlo 
na bázi terpenických alko-

holů z borovic. Díky tomu 
se vyznačuje schopností 
zajistit lepší ulpění postři-
kové kapaliny na porostu, 
snížením ztrát při aplikaci, 
výborným rozprostřením 

přípravku na povrchu listů 
a delším udržením účinné 
látky na povrchu rostlin. 

Ing. Martin Bagar, Ph.D.
BIOCONT LABORATORY, 

spol. s r.o.

HELIOCOVER

FERTIPEN® C

Cu

Graf 1: Snížení praskání šešulí řepky v porostu ošetřeném prostředkem HELIOCOVER ve srovnání se standardním produktem v roce 2019

Graf 2: Srovnání praskání šešulí řepky (okr. KM, 2020)

Graf 3: Snížení napadení cerkosporovou skvrnitostí listů cukrovky na variantách s FERTIPEN®C

Kvalitní formulace zásadním způsobem 
rozhoduje o účinnosti produktů. Rád bych 
zde představil produkty francouzské ir-
my Action Pin, které jsou přírodní, šetrné 
a zároveň velmi účinné. 
Společnost Action Pin se zabývá zpra-
cováním terpenů z borovic a řada jejích 
produktů si našla své využití v zeměděl-
ství. U nás jsou k dispozici čtyři produkty. 
Smáčedlo HELIOSOL®, prostředek pro 
zabránění sklizňovým ztrátám HELIOCO-
VER®, prostředek s obsahem mědi FERTI-
PEN®C a prostředek na bázi síry FERTIPE-
N®S. Díky obsahu pryskyřic z borovic jsou 
těmto produktům společné následující 
vlastnosti: vyšší smáčivost, lepší pokrytí 
povrchu, lepší ulpívání na listu, vyšší sta-
bilita a lepší rovnoměrnost ošetření. 
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Akreditovaná zkušební laboratoř č.1144

Státní veterinární ústav Olomouc

ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN A CHEMIE
PROVÁDÍ

 kompletní mikrobiologické, chemické, senzorické vyšetření potravin
a surovin dle požadavků novelizovaného zákona o potravinách

 stanovení cizorodých látek v potravinách

 kompletní analýzu nutričních hodnot potravin

 laboratorní kontrolu HACCP a hygieny provozu v potravinářské výrobě

 posuzování zdravotní nezávadnosti potravin za účelem 
exportu a importu

 kompletní vyšetření pitné a odpadní vody dle platné legislativy

 poradenskou a konzultační činnost v oblasti platné legislativy 
ve značení potravinářských výrobků

SVOZNÉ LINKY VZORKŮ – ODBĚRY VZORKŮ – SLEVY

RYCHLÉ VYŘÍZENÍ ZAKÁZEK – NEPŘETRŽITÝ PROVOZ 

Jakoubka ze Stříbra č.1, 779 00 Olomouc 
Tel.: +420 585 225 641, fax: +420 585 222 394 
E-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz



Čeští Chmelaři to umějí
Na poslední chvíli, 10. břez-
na 2020, den před zákazem 
shromažďování lidí v počtu 
nad 100 účastníků se podařilo 
realizovat seminář „Ochrana 
chmele v roce 2020“. Jednalo 
se o tradiční seminář, jehož 
pořadatelem byl a je i nadá-
le Chmelařský institut Žatec 
Letos se termínově stre il 
do návratu k „normálu“, již 
bez povinnosti nošení rou-
šek. Otázkou však zůstává , 
jak letos při válce na Ukrajině 
de inovat „normál“. Těch ne-
gativních vlivů na chmel bude 
v sezoně mnoho. Jen heslovi-
tě, každý tomu rozumí: Green 
Deal, zelená politika EU i státu, 
sucho a vítr, rostoucí ceny ply-
nu, energie a pohonných hmot, 
nedostatek pracovních sil pro 
zavádění i sklizeň chmele. 
V neposlední řadě je problé-
mem i ochrana chmele proti 
škodlivým činitelům při trva-
lém úbytku účinných látek. 
Ochrana chmele proto byla 
hlavním tématem „živého“ 
semináře konaného 3. března 
2022 v sídle pořadatele Chme-
lařského institutu Žatec. Semi-
nář zahájil Ing. Josef Patzak, 
Ph.D. jednatel CHI Žatec, který 
posléze předal slovo Ing. Ivo 
Klapalovi, který celý program 
semináře řídil. To, co lze nebo 
naopak nelze používat v letoš-
ním roce při ochraně chmele 
si přišlo poslechnout více než 
100 účastníků. 

Metodika ochrany chmele 
2022 jako základ úspěchu

Již při prezenci každý účast-
ník obdržel dokument „Me-

todika ochrany chmele 
2022“. Autory jsou Ing.Josef 
Vostřel CSc., Ing.Ivo Klapal 
a Ing. Markéta Tre ilová. 
Publikace byla zpracována 
s využitím výsledků výzkum-
ného záměru MZE-RO1320: 
„Výzkum kvality a produkce 
českého chmele z hlediska 
konkurenceschopnosti a kli-
matických změn“ s inanční 
podporou Ministerstva země-
dělství.. Metodika byla pro-
jednána korespondenčně dne 
11.2.2022 v rámci zasedání 
expertní skupiny pro chmel 
tvořené zástupci Chmelařské-
ho institutu s.r.o., pracovníků 
ÚKZÚZ a zástupců chmelař-
ské praxe. Cílem Metodiky je 
stanovení optimálního sys-
tému ochrany chmele proti 
škodlivým organismům, kte-
rý bude zaručovat spolehlivé 
udržení chorob a škůdců pod 
prahem hospodářské škodli-
vosti a zároveň budou splně-
ny požadavky na zdravotní 
bezpečnost chmele. Přede-
vším se jedná o MRL, tj. Ma-
ximum Residue Level. Meto-
dika byla zpracována v rámci 
řešení dlouhodobé koncepce 
rozvoje VO při MZE-RO1320 
„Výzkum kvality a produkce 
českého chmele z hlediska 
konkurenceschopnosti a kli-
matických změn“ s inanční 
podporou Ministerstva ze-
mědělství. Vzhledem k tomu, 
že Metodiku mají k dispozici 
všichni zúčastnění, není po-
třeba zde detailně uvádět celý 
její obsah. V tradičním pro-
gramu semináře vystoupili 
zástupci irem, dodávajících 
přípravky na ochranu chmele 

na náš trh. Volně byly k dis-
pozici jejich prospekty a ka-
talogy.

BAYER s.r.o.

Ing. Marian Havlíček se věno-
val sortimentu přípravků pro 
chmel. Konstatoval, že proti 
roku 2021 nic neubylo,ale 
přibyla jedna novinka. Zmínil 
přípravky Pro iler, Defender 
Dry, Serenade, Aliette, Mo-
vento SC, Sonata a Sivanto. 
Novinkou je Sivanto. Jedná 
se o systémově působící in-
sekticid ve chmelu určený 
proti mšici chmelové. Nová 

účinná látka lupyradifuro-
ne byla inspirována přírodní 
látkou stemofolin. Jde o deri-
vát z léčivé rostliny Stemona 
japonica. Ve chmelu se použí-
vá v dávce 0,75 l/ha 1x za 2 
roky. Důvodem je snadný 
průnik účinné látky do pod-
zemních vod.

SYNGENTA CZECH s.r.o.

Ing. Helena Bochová zopa-
kovala tradiční iremní sorti-
ment, tzn. přípravky Ortiva, 
Revus, Karate Zeon a Verti-
mec 1,8 SC. U přípravku Ver-
timec 1,8 SC zdůraznila jeho 
novou (SC) formulaci. Firma 
společně se Svazem pěstitelů 
chmele ČR usiluje o letošní vy-
jímku pro přípravek Actara 25 
WG proti lalokonosci libečko-
vému. Bochová také předsta-
vila novinku A into, přípravek 
proti mšici chmelové. Díky 
účinné látce lonicamid má 
přípravek unikátní mechani-
smus účinku. U mšic inhibuje 
potřebu sání, působí kontakt-
ně i požerem. Sání mšic se 
zastaví 30 minut po kontaktu. 
Úhyn nastane za 2 – 5 dní. Vel-
mi důležitá je skutečnost, že 
přípravek působí velice dobře 
při nízkých i vysokých tep-
lotách. Flonicamid účinkuje 
systémově a translaminárně 
a proto spolehlivě hubí mšice 
i na spodní straně listu. Pří-
pravek je odolný dešti již po 3 
hodinách.Kromě 40+ druhů 
mšic je účinný i proti molicím, 
vlnatkám, křísům, merám, 
plošticím a třásněnkám. 

SUMI AGRO Czech s.r.o

Ing. Jan Hesoun předsta-
vil přípravky pro ochranu 
chmele proti svilušce a mšici 
chmelové. Přípravek Mospi-
lan 20 SP má velmi dobrou 
rozpustností a degradací 
v půdě. Přípravek není vy-
loučen z PHO II. A lze ho po-
užít i do kvetoucích porostů. 
Optimální aplikace je před 
květem v dávce 160 g/ha. 
Přípravek Nissorun 10 WP 
vykazuje proti svilušce nej-
delší reziduální účinek 50-70 
dní. Ochranná lhůta je velmi 
dlouhá, 28 dní. Novinkou 
letošního roku je pomocný 
přípravek FIT-IT. Po aplikaci 
škůdce znehybní a znemožní 
mu dýchání.

BELCHIM CROP PROTECTION

Systémový a icid Teppeki 
a měďnatý fungicid Airone SC 
připomněl přítomným Ing. Pa-
vel Hasman. Kontaktní a po-
žerový akaricid Milbeknock 
je účinný na všechna stadia 
svilušky chmelové. Ochran-
ná lhůta je 21 dní. K hubení 
nadbytečných výhonů chmele 
je určena novinka Beloukha. 
Na bázi kyseliny pelargoniové 
plní úlohu herbicidu, desikan-
tu i repelentu. 

BASF spol. s r.o. 

K portfoliu irmy do chmele 
se vyjádřila Ing. Eva Nazár-
ková. Jednalo se o přípravky 
Orvego (plíseň chmelová – 2,7 
l/ha), Bellis (padlí chmelové 
a sekundární infekce plísně 
chmelové) a Kumulus (padlí 
chmelové s vedlejší akaricid-
ní účinností) a Vivando (padlí 
chmelové).

UPL CZECH s.r.o.

Onemocnělý a tedy nepřítom-
ný obchodní zástupce Ing. Jo-
sef Novák se prostřednictvím 
zaslaného mailu stručně vyjá-
dřil k tradičnímu sortimentu 
představovanému přípravky 
Funguran Progress, Polyver-
sum, Silwet a Atonik přičemž 
některé z nich mají kromě 
chmelu využití i v jiných plo-
dinách. 

BIOPREPARÁTY, spol. s r.o.

Novinkou v sortimentu je 
nová kapalná formulace bio-
logického přípravku Polyver-
sum OD na bázi mikroorga-
nismu Pythium oligandrum, 
která nahrazuje formulaci 
WP. Biologický fungicid je 
ve chmelu určen k ochra-
ně proti plísni chmelové. 
Ing. Petr Rubák představil 
srovnávací pokusy s oběma 
formulacemi. Výsledkem ole-
jové formulace OD je kromě 
zlepšení účinnosti, také to, že 
nedochází k ucpávání iltrů 
postřikovače.

AGROPROTEC

Sortiment přípravků, které 
v převážné většině mají kro-
mě chmelu využití i pro jiné 
účely, představil Ing. Josef 
Svachoušek. Jednalo se o pří-
pravky Spray Aide (smáčedlo, 
čistič postřikovače), Agros-
tim Tria (pomocná látka pro 
odolnost vůči suchu), Agro-
vital (ochrana proti úletu), 
Flowbrix, Solfernus a Lecid.

BIOCONT LABORATORY, spol. 
s r.o.

I když je tato irma již 30 let 
na českém trhu na tomto se-
mináři se chmelařům před-

stavila poprvé. Až dosud se 
orientovala hlavně na ochra-
nu révy vinné. Ze stávajícího 
sortimentu 60 přípravků 
od různých světových výrob-
ců, jsou 3 přípravky regis-
trovány k ochraně chmele. 
Ing. Štěpán Hluchý předsta-
vil přípravky Alginure a Fer-
tipen C (hydroxid měďnatý 
61% + borovicové terpeny).

Viroid – potencionální 
riziko pro české 
chmelařství

Jmenuje se Citrus bark crac-
king viroid a není uveden 
v Metodice. Důvodem je 
skutečnost, že momentálně 
k ochraně proti němu neexis-
tuje žádný prostředek k apli-
kaci. Podle Dr. Ing. Zdeňka 
Chromého z ÚKZÚZ ochra-
na spočívá v preventivních 
opatřeních, která dokáží 
zamezit hospodářským 
ztrátám. První nálezy vi-
roidu, ale i problémy, vznikly 
ve slovinských chmelnicích 
v roce 2015 . Za poslední dva 
roky bylo v důsledku napa-
dení zničeno ve Slovinsku 
200 ha plochy chmelnic. Vi-
roid, který se nachází hlavně 
v citrusech působí zhnědnu-
tí rostlin chmele a praskání 
jejích rév. Infekce se rychle 
šíří mechanickým přenosem, 
nejčastěji z nářadí při řezu 
rostlin.V Německu byl vi-
roid poprvé objevený v roce 
2014. Při pátrání po příčině 
vzniku infekce se zjistilo, že 
tato pochází z biokompostu 
na kterém byly likvidovány 
zbytky ovoce a zeleniny, nej-
častěji citrusů. Ty se objevily 
v blízkosti výroben džusů 
a podobných nápojů. V Čes-
ké republice je třeba varo-
vat před biokomposty, které 
zpracovávají zbytky z tržnic 
nebo nápojového průmyslu. 
Zajímavostí je různá citli-
vost hlavních odrůd chmele 
na viroid. V případě pode-
zření výskytu je třeba neod-
kladně informovat ÚKZÚZ 
a také CHI Žatec. Další po-
drobné informace uvádí lis-
tovka ÚKZÚZ. 

V závěru semináře po-
skytli hodnocením roku 
2021 poznámky k publikaci 
„Metodika ochrany chme-
le 2022“ Ing. Josef Vostřel, 
CSc. a Ing. Ivo Klapal. Pořa-
datelé byli velice rádi, že se 
seminář v tomto termínu 
podařilo uspořádat a dát 
tak pěstitelům chmele včas 
nejnovější informace a zá-
sady ochrany chmele platné 
v roce 2022. Zbývá doufat, 
že nejen průběh počasí, ale 
také dostatek pracovních sil 
a politická situace umožní 
pěstitelům chmele dosáh-
nout stejně příznivé úrody 
chmele jako v roce minulém. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Ivo Klapal (vlevo ) a Josef Patzak (vpravo)

Zaplněný sál

Marian Havlíček

Helena Bochová Zdeněk Chromý

Před dvěma roky se tradiční a hojně navštěvovaný seminář „Ochra-
na chmele 2020“ konal poslední den před koronavirovou uzávěrou.
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Další možnosti navyšování 
výnosů řepky a pšenice nastí-
nilo sympozium společnosti 
Corteva Agriscience s. r. o., 
kvůli nepříznivé epidemiolo-
gické situaci uspořádané for-
mou videokonference. Boha-
tý program přitáhl množství 
posluchačů, kteří získali ne-
jen cenné informace, ale také 
hodnotné dárky. Zúčastněné 
přivítal Ing. Petr Portych, 
z pořadatelské společnosti, 
který také uváděl jednotlivé 
přednášející.

Herbicidní ošetření 
obilnin

Mezi nejdůležitější polní prá-
ce patří odplevelení pozem-
ku. Plevele, které konkurují 
kulturním plodinám, je třeba 
začít hubit už po sklizni před-
plodiny. Podzimní herbicidní 
ošetření představuje základ 
úspěšného pěstování ozi-
mých obilnin včetně pšenice. 
Pěstitelům ale stále ubývají 
tradiční přípravky na ochra-
nu rostlin, což se týká i her-
bicidů. 

Budoucnost podzimního 
herbicidního ošetření obilnin 
nastínil doc. Ing. Miroslav 
Jursík, Ph.D., z České země-
dělské univerzity v Praze. 
Připomněl, že porosty obil-
nin zakládají pěstitelé vět-
šinou časněji, v měsíci září, 
proto už v podzimním obdo-
bí pole zarůstají plevele. Za-
plevelení pak podstatně sni-
žuje výnosy, zhruba o jednu 
tunu na hektar.

Selektivita přípravků

Při používání herbicidů je 
žádoucí co největší potlače-
ní plevelů při co nejmenším 
poškození kulturní rostliny. 
Vždy záleží na růstové fázi, 
kdy se ošetřuje. Velmi citlivé 
na herbicidní ošetření jsou 
obilniny těsně po vzejití. 
Z obilnin je proti herbicidům 
nejodolnější pšenice.

K dalším faktorům ovliv-
ňujícím selektivitu působení 
herbicidů patří půdní druh, 
hloubka setí, intenzita srážek 
po aplikaci, dávka a formu-
lace herbicidu nebo přidání 
dalšího prostředku případně 
smáčedla do postřiku. Pěsti-
telé by měli dodržovat dopo-
ručenou dávku.

Nová technologie

Doc. Jursík se svými spolu-
pracovníky zakládá celou 
řadu pokusů, ve kterých se 
mimo jiné ověřuje účinnost 
nových herbicidů. Novin-
ku představuje herbicidní 
technologie Juventus Plus 
obsahující čtyři účinné lát-
ky s různým mechanismem 
účinku ( lufenacet, di lufeni-
can, halauxifen a lorasulam).

V pokusech uskutečněných 
v ozimé pšenici na dvou loka-
litách v ročníku 2020/2021 
technologie Juventus Plus vy-
kázala velmi dobrou účinnost 
proti plevelům. V porovnání 
deseti různých herbicidních 
přípravků mimo jiné vysoce 
účinně potlačoval svízel.

Také v sezóně 2021/2022 
se uskutečnily obdobné po-
kusy na dvou stanovištích. 
Při prosincovém hodnocení 
podzimního ošetření různý-
mi přípravky se ukázalo, že 
herbicid Juventus Plus velmi 
dobře hubil celou řadu ple-
velů včetně svízele, heřmán-
kovce i výdrolu předplodiny 
řepky. Dobrou účinnost měla 
jak preemergentní, tak časně 
postemergentní aplikace.

Nejistá budoucnost

Doc. Jursík nastínil, jaké pěs-
titele čekají výhledy do bu-
doucna v oblasti podzimní 
ochrany rostlin proti pleve-
lům. Pravděpodobně dojde 
k restrikci některých herbici-
dů s delším reziduálním pů-
sobením v půdě. Předpokládá 
se snížení maximálních regis-
trovaných dávek. To se týká 
především účinných látek di-
lufenikan, pendimetalin, lu-

fenacet nebo chlorotoluron.
Díky úbytku přípravků lze 

očekávat problémy se zaple-
velením, především v arid-
nějších oblastech s těžšími 
půdami. Ke snížení účinnosti 
herbicidů dojde při vzcházení 
plevelů z větších hloubek. To 
se bude týkat například sví-
zele, chrpy nebo zemědýmu. 
Za sucha nastanou potíže také 
s heřmánkovitými druhy. Při 
nedostatečné účinnosti her-
bicidů na podzim pěstitelům 
přibydou opravné jarní zása-
hy proti plevelům.

Možnosti ochrany řepky

Zvýšení výnosů řepky lze do-
cílit kvalitním ošetřováním 
porostů. Pěstitelům ztěžuje 
jejich práci neustálé ubý-
vání tradičních přípravků 
na ochranu rostlin a další 
zákazy a omezení. Proble-
matika škůdců řepky nabývá 
na významu, ale boj proti nim 
je stále obtížnější. Poškozené 
rostliny napadají různé ne-
moci, což vede k poklesu vý-
nosů.

Možnosti ochrany řepky 
proti chorobám nastínil 
Ing. Roman Hnilička, Ph.D., 
ze Svazu pěstitelů a zpra-
covatelů řepky. Vysvětlil, že 
na podzim řepkové porosty 
napadají především dřepčí-
ci a květilka. Mnozí pěstitelé 
proti nim v posledních letech 
ošetřují třikrát i vícekrát, ale 
často marně. K významným 

škůdcům řepky patří také 
mšice, zápředníček, pilatka 
a hraboši.

Regulace růstu

Ošetřování porostů řepky 
na podzim závisí na aktuál-
ním stavu. Silné rostliny se 
vyplatí regulovat morforegu-
látory s fungicidním účinkem, 
aby před zimou nepřerost-
ly a nenapadly je choroby. 
U nevyrovnaných porostů lze 
doporučit dělené dávky fun-
gicidních přípravků s regulač-
ním účinkem. Pokud jsou po-
rosty slabé nebo poškozené, 
vyplatí se použít listová hno-
jiva a stimulátory růstu.

V pokusech aplikace regu-
látorů růstu na podzim zlep-
šovaly kořenovou soustavu 
a navyšovaly tloušťku kořeno-
vého krčku. Při testování růz-
ných variant ošetření nejvíce 
kořeny prodlužovala kombi-
nace přípravků Caryx, Agros-
tim Tria a Agrovital. Největší 
nárůst kořenové soustavy byl 
zaznamenán po aplikaci pří-
pravku Corinth.

Loni hodně chorob

Loni přezimovaly skoro 
všechny porosty řepky na na-
šem území, ale v různém sta-
vu. Většina pěstitelů na jaře 
řepková pole ošetřovala mor-
foregulátory s fungicidním 
účinkem. Neošetřeno zůstalo 
přes čtyřicet procent výměry.

V průběhu loňské vegetace 
se na stavu porostů podílely 
různé stresové faktory způ-
sobené nepřízní počasí. Díky 
velmi chladnému květnu měla 
řepka dobrý zdravotní stav. 
V polovině června se oteplilo, 
což vedlo k rychlému rozvo-
ji chorob. Jednalo se hlavně 
o fómu verticilium. Tyto cho-
roby ve větší míře napadaly 
především porosty poškoze-
né škůdci. Následně se začala 
rychle rozšiřovat bílá hniloba 
(hlízenka obecná). Před do-
zráním porostů byly rostli-
ny řepky napadeny nejvíce 
hlízenkou, alternárií, fómou 
a verticiliem.

Pokusy s novým fungicidem

V maloparcelkových poku-
sech uskutečněných loni 
v Praze-Uhříněvsi se porov-
návaly různé varianty ošetře-
ní porostů řepky. Jednalo se 
o dva standardně používané 

fungicidní přípravky a novin-
ku Kapitan, která obsahuje 
účinné látky boskalid a pyrak-
lostrobin. Na pokusném sta-
novišti byl zaznamenán velký 
tlak houbových chorob. Nej-
lepší účinek proti hlízence 
prokázal nový přípravek Ka-
pitan. 

Zdravotní stav porostů ře-
pky se odrazil na dosažených 
výnosech. Kontrolní neošet-
řená varianta poskytla 4,17 
t/ha. Při ošetření přípravkem 
Kapitan v nižší dávce 0,8 l/
ha se výnos zvýšil na 6,05 t/
ha, tedy o více než 45 procent. 
Maximální registrovaná dáv-
ka 1 l/ha také významně na-
vyšovala výnos řepky.

Odolnost proti bílé 
hnilobě

Jak vysvětlil Ing. David Beč-
ka, Ph.D., z České zemědělské 
univerzity v Praze, v loňském 

roce se za vlhkého počasí 
v řepce značně rozšířila bílá 
hniloba (hlízenka obecná) 
a někde dokonce napadla 
i šešule. 

Rozvoji infekce hlízenky 
napomáhá řada faktorům. 
K nim patří značné rozšíření 
řepky a zařazení slunečnice, 
luskovin a dalších náchyl-
ných plodin v osevním postu-
pu. V ČR se bílá hniloba šíří 
podle konkrétního průběhu 
počasí. V loňském roce tato 
choroba ve velké míře ško-
dila především v Čechách, 
zatímco na Moravě jí bylo 
méně.

Ochrana proti bílé hnilo-
bě je značně komplikovaná. 
Základem by měla být pre-
vence výskytu choroby, tedy 
odpovídající osevní postup, 
neponechávání na poli ne-
rozdrcených posklizňových 
zbytků, kvalitní zpracování 
půdy a odpovídající hustota 

porostu. Na ochranu proti 
bílé hnilobě mají pěstitelé 
biologické i chemické pří-
pravky.

Nový směr v boji proti hlí-
zence představuje šlechtění 
odolných odrůd řepky. V po-
kusech se na několika stano-
vištích v sezóně 2020/2021 
ověřovala vůči bílé hnilobě 
tolerantní hybridní odrůda 
PT303 v porovnání s dalšími 
hybridy. U všech odrůd se po-
rovnávaly dvě varianty- bez 
ošetření a fungicidně ošet-
řená. Hybrid PT303 vykázal 
nejnižší napadení hlízenkou 
a poskytl srovnatelný výnos 
s klasickými hybridy řepky.

Hana Honsová

Pšenici a řepku pěstovat intenzivně
Pšenice a řepka představují dvě nejrozšířenější plodiny na na-
šich polích. Výnosy obilnin se v České republice loni pohybovaly 
na poměrně vysoké úrovni, ale u řepky se sklízelo méně. Výkup-
ní ceny pšenice i řepky v porovnání s nedávnou minulostí pod-
statně vzrostly. Proto se pěstitelům vyplatí co nejvíce zvyšovat 
produkci intenzivním pěstováním. 

Porostům pšenice je třeba věnovat odpovídající péči.

O řepku je třeba pečovat po celou vegetaci.

Nový hybrid PT303 byl vyšlechtěn 
na odolnost vůči bílé hnilobě.
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Stav půdy na TTP

Jaký je stav půdního prostře-
dí na porostech TTP?? Degra-
dační procesy půdy TTP jsou 
v tomto segmentu naprosto 
viditelné, a je tedy nutné se 
jimi zaobírat. Jsou to přede-
vším:
• degradační procesy struk-

tury půdy a stability půd-
ních agregátu, acidi ikace,

• utužení vlivem techniky,
• pokles vodozádržné schop-

nosti TTP,
• devastace pastvou vysokou 

zátěží zvířat nebo časově 
neproporcionálním pase-
ním i za nepříznivých pově-
trnostních podmínek.

Utužení na TTP

Produkční schopností půdy 
na TTP je její strukturnost, 
která výrazně ovlivňuje půd-
ní vlastnosti. Tyto vlastnosti 
mají vliv na vodní a vzdušný 
režim v půdě, mineralizaci, 
humi ikaci nebo fosilizaci 
organických zbytků rost-
lin, obsah a kvalitu humusu 
i na vybalancování aerob-
ních a anaerobních procesů. 
Tento systém funguje pouze 
za předpokladu, vyváženého 
poměru mezi všemi půdními 
fázemi, během celé vegetace. 
I porostům TTP chybí orga-
nická hmota, půdní organické 
složka, která pochází z pří-
rodních zdrojů. Strukturní – 
neutužená půda má vysokou 
retenční schopnost – schop-

nost zadržet srážkovou vodu, 
v rámci hospodaření s vodou 
v krajině. Lepší in iltrace, 
však vody, znamená nejen 
zasáknutí většího objemu 
srážkové vody do půdního 
pro ilu, ale i nižší povrchový 
odtok, který by nám po po-
rostu TTP bezvýznamně od-
tekl nebo bohužel udělal ško-
du. Zasakování srážkové vody 
do půdy je hlavním zdrojem 
obnovy zásob půdní vláhy 
a spodních vod. Pro zajíma-
vost 1 m3 strukturní půdy 
zadržuje přibližně 200–500 l 
vody. Zásobní schopnost 
půdy výrazně klesá naruše-
ním struktury půdy = hlav-
ní fyzikální parametr půdy, 
na tento parametr navazuje 
objemová hmotnost půdy – 
ukazatel zhutnění a nestabil-
ní struktura půdních agregá-
tů. Kvalitní půdní struktura 
s podílem organické hmoty 
zadrží vodu v půdním pro ilu 
a výrazně sníží neproduktivní 
výpar. Optimalizuje se gravi-
tační i kapilární pohyb vody, 
přestane docházet k přemo-
křování půdy. Nebude dochá-
zet k tak výrazným změnám 
v poměru mezi půdními fáze-
mi. Poté v období bez srážek 
bude v půdě více vody pro 
fotosyntézu, ale i pro ochla-
zování rostlinných porostů 
a atmosféry. Ale půda na TTP 
není strukturní, je utužená, 
TTP nám vodu neumí zadržet 
v půdním pro ilu. 

Půda TTP ztratila přiroze-
nou strukturu vlivem utuže-

ní - zejména stabilitu agre-
gátů poklesem biologické 
aktivity v půdě (málo vzdu-
chu v půdě). Biologická akti-
vita v půdě jako jediná dokáže 
obnovit strukturní agregáty 
půdy přirozenou cestou. Se 
snižováním půdní organické 
složky při negativní uhlíkové 
bilanci a nedostatku vzdu-
chu (množství pórů) dochází 
k poklesu biologické aktivity 
v půdě, která v tomto přípa-
dě ztrácí drobivost i stabilitu 
agregátů a následně póro-
vitost. Půda pak ztrácí svou 
schopnost tvořit a obnovovat 
zásobu půdní vody ze sráž-
kové činnosti. Proto je mož-
né utužení pojezdy těžkou 
technikou kompenzovat citli-
vým provzdušněním plošně, 
do hloubky největší hustoty 
kořenového systému nejčas-
těji 15–20 cm. Tato operace 
nesmí být častá, ale měla by 
následovat vždy po přejezdu 
za nevhodných vlhkostních 
podmínek. Nebo alespoň 1x 
za 2 roky. Je důležité, aby 
tato operace nevedla k časté 
a nadměrné oxidaci uhlíku 
a také aby nedocházelo k po-
škození travního drnu. 

„Biologická aktivita v půdě 
jako jediná dokáže obnovit 
strukturní agregáty půdy při-
rozenou cestou.“

Odběr živin a kvalita 
porostů pícnin

Odběr živin na porostech TTP 
je značně závislý na stanoviš-

ti, způsobu a intenzitě jejich 
využívání. Dále na botanic-
kém složení porostu, množ-
ství sklizené píce a úrovně 
hnojení. Hlavní podíl na na-
vracení živin odebraných 
sklizněmi TTP by mělo tvořit 
zejména pravidelné hnojení 
kvalitními statkovými nebo 
dalšími organickými hnoji-
vy - komposty. Rozhodující 
pro vyrovnanější výnosy 
jednotlivých sečí bude uvést 
do rovnováhy vztah půdní 
struktura – biologická aktivi-
ta – kořenový systém. 

Kvalita píce je důležitá pro 
zabezpečení výživy zvířat. 
Dlouholeté opomíjení (někdy 
záměrné), vyvážené základní 
výživy, podobně jako jedno-
stranné hnojení základními 
makro prvky bez aplikace 
stopových prvků významně 
omezuje produkční potenciál 

TTP. V případě intenzivních 
kultur na orné půdě se apli-
kace stopových prvků stala 
standardem, ale u porostů 
TTP je tato potřeba stále spíš 
vnímána jako nadstandardní 
ošetření bez přidané hod-
noty. Právě nedostatek sto-
pových prvků významným 
způsobem ovlivňuje celkové 
zhodnocení základní výživy. 
Stejně tak ovlivňuje i inál-
ní skladbu rostlin na TTP 
a jejich fyziologické procesy 
(např. důležité odnožování 
trav), které jsou základem 
produkce nejen kvantity, ale 
i hlavně nutné kvality píce. 

Následkem tohoto nedo-
statku je celkové snížení 
produkce píce a sekundár-
ně nárůst potřeby minerál-
ních aditiv v chovech pro 
udržení nebo zlepšení kon-
verze krmiv.

Půdní biologie a kořenová 
zóna rostlin

Intenzita aktivity půdní bio-
logie je základem úspěchu 
všech plodinových systémů. 
Kořeny rostlin ve spolupráci 
a symbióze s mikro a mak-
ro organismy, jsou nejlepší 
strukturotvorný činitel. Ale 
biologie v půdě potřebu-
je zdroj energie. Organické 
látky. Použitím organických 
hnojiv (kvalitní hnůj, kompos-
ty) a půdních biostimulantů 
v povrchové zóně (výsledky 
pokusů s biostimulacemi viz 
tab. 1), kde je půda biolo-
gicky nejaktivnější, nastar-
tujeme proces mineralizace, 
na kterém se podílejí přede-
vším aerobní půdní bakterie, 
houby a plísně. Následně do-
chází ke zlepšení koe icientu 
strukturnosti a vodostálosti 
půdních agregátů. To potvr-
dily výsledky komplexních 
odběrů fyzikálních vzorků. 
Kořeny rostlin včetně mikro-
organismů v zóně rhizosféry, 
ale i makroorganismů – žíža-
ly, ty významným způsobem 
umožní přirozeně zlepšit 
strukturu půdy a stabilitu 
agregátů do hloubky celého 
půdního pro ilu. Strukturní 
půda ovlivňuje výnos a kvali-
tu produkce (Obr. 1). Není-li 
tedy v pořádku půdní pro il, 
a tím i kořenový systém, je 
rostlina oslabená a nemůže 
využít svůj biologický výno-
sový potenciál. Na utužených 
půdách je nízká biologická 
aktivita, nízká aktivita rhizo-
sféry a zhoršená využitelnost 
živin. Biostimulace jsou glo-
bálně nastupující trend i v ze-
mědělské výrobě, který proka-
zatelně zabezpečuje celkové 
zlepšení půdních vlastností, 
zvýšení produkčního poten-
ciálu půd i udržitelný způsob 
hospodaření na půdě. Pro 
EZ (ekologické zemědělství), 
doporučuje KEZ. O výhodách 
a přínosech biostimulací 
i bezpečnosti biostimulantů 
pro půdu, rostliny, zvířata, 
bylo již publikováno mnoho 
informací. Farmáři začínají 
vnímat potřebu výzkumně 
ověřené aplikace přírodních 
půdních a kořenových bio-
stimulantů, které pozitivně 
ovlivňují půdu právě i v tomto 
segmentu, šetrnou cestou.

Přísev travních porostů

Minimalizační technologie 
ekologicky šetrného hospo-
daření na TTP je přísev. Bez-
orebná technologie přísevů 
(obr. 2) je vhodná ekologicky 
i ekonomicky využitelná kde-

„Louky tančí kořeny trav.“ Takto bychom chtěli uvést do článku 
myšlenku o významu těchto společensko-zemědělsky podceňova-
ných porostech a jejich odolnosti vůči ekosystémovým změnám - 
resilienci. Potenciál trvalých travních porostů (TTP) je stále velmi 
významný. Tyto porosty významně podporují biodiverzitu půdy 
a pestrost krajiny celkově. Bez ohledu využití člověkem je však 
velmi významný jejich vliv na koloběh uhlíku v půdě. Pozitivně 
ovlivňují vodní režim v půdním pro ilu i v celé krajině. Po lesních 
kulturách představují TTP nejrozšířenější vegetační pokryv naší 
planety. Proto je potřeba k těmto porostům přistupovat s určitou 
přirozeností. Praxí využívané stav zlepšující zásahy se sice reali-
zují, ale stále neúměrně, oproti jejich vyčerpávání. 

Produkční resilience 
trvalých travních porostů

Tab. 1 Ukazatele fyzikálních vlastností půdy – Objemová hmotnost půdy, pórovitost půdy, kvality struktury půdy a obsahu pH a Cox

Loka-

lita
Rok Varianta TTP

Hloubka 

půdy 

(cm)

Objemová 

hmotnost red. 

(g.cm-3)

Celková pó-

rovitost (%)

Koefi cient 

strukturnosti

Vodostálost 

– stabilita 

půdních 

agregátů %

pHKCL Cox %

1 2021
Kontrola 0–30 1,39 46,44 2,69 28,13 7,4 0,82

Půdní biostimulan t 0–30 1,38 46,98 3,10 29,66 7,4 0,95

2 2021
Kontrola 0–30 1,36 47,87 2,08 42,35 7,0 1,30

Půdní biostimulant 0–30 1,35 48,00 2,15 59,78 7,1 1,34

3 2021
Kontrola 0–30 1,64 36,76 2,51 34,59 7,2 0,88

Půdní biostimulant 0–30 1,47 43,53 3,28 35,53 7,3 1,06

Obr. 1 Půdní profi l trvalého travního porostu
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koli, kde si přejeme změnit 
přístup k šetrnému hospoda-
ření na půdě. Touto realizací 
zvyšujeme kvalitu porostů 
při nízkých inančních vstu-
pech. Současně se zabezpečí 
požadovaná produkce a kva-
lita vyprodukované fytomasy. 
Ideální technologie přísevu 
má současně možnost aplika-
ce hnojiva pod patu (nejlépe 
však organického granulo-
vaného hnojiva či kořenové-
ho biostimulantu – vhodné 
i do EZ), který bude působit 
přímo v místě uloženého osi-
va. Umístěním těchto půdních 
biostiumulantů pod patu se 
zvýší účinnost aplikace jeho 
využití oproti plošné aplika-
ci minerálních hnojiv v době 
sucha. Sníží se chemická zá-
těž prostředí a dojde k lepší 
využitelnosti živin. Připraví-
me tak ideální podmínky pro 
nově přisévané osivo. 

Pravidelné přísevy kvalit-
ních druhů jetelovin a trav 
s různou kořenovou sousta-
vou, dokážou svými kořeny v sym-
bióze s půdní mikrobiotou 
zpřístupňovat živiny.

Přísevy luk a pastvin

Kvalitní píci lze vyrobit na ob-
hospodařovaných, udržova-
ných TTP. Přípravu TTP je nej-
lépe potřeba zahájit již v roce 
před přísevem. Některé poros-
ty lze přisévat bez předchozí 
přípravy, zejména pokud jsou 
jen mechanicky poškozené 
nebo prořídlé. Pokud chceme 
pouze přisévat a současný po-
rost je zaplevelený vytrvalými 
plevely, či kostřavou červenou, 
je lepší přísev odložit a plevel 
nejprve zničit. 

Při výběru směsí pro přísev 
vytrvalých lučních porostů
je nutné vybrat směsi s ta-

kovými nosnými vytrvalými 
druhy, které budou nejlépe vy-
hovovat daným stanovištním 
podmínkám. Suchu velmi dob-
ře odolávají festulolia kostřa-
vovitého typu, doplněný o ov-
sík vyvýšený či pozdnějších 
odrůd srhy laločnaté. Uvedené 
druhy mají mohutný kořenový 
systém, který proniká z části 
do velkých hloubek až 2 met-
rů a dokážou lépe dosáhnout 
na vodu a živiny v období strá-
dání druhů, jako je jílek, bojí-
nek nebo lipnice. Z jetelovin 
je nejvhodnější jetel luční (2n 
i 4n), vysoká a rychlá vzchá-
zivost, vysoký výnos i kvalita 
píce bez hnojení.

Při přísevech porostů 
na pastvinách, kde byly 
za sucha problémy, je potřeba 
vysévat směsi s nízkým podí-
lem jílku vytrvalého. A zařadit 
přísev kostřavovitých hybridů 
festulolií. K jetelům přidávat 

štírovník, na extenzivnějších 
porostech i tolici dětelovou. 

Je potřeba navázat další 
pratotechnikou, především 
mechanické agrotechnické 
zásahy (sečení nedopasků, 
rozhrnutí výkalů bráněním). 

Trávy koření převážně 
v té zóně půdního pro i-
lu, která je nejnáchylnější 
na změny vlhkostního sta-
vu. Dvouděložné byliny su-
cho lépe tolerují díky hlu-
bokým kořenům.

Inovace v setí 

Světovým trendem, zejména 
s ohledem na aktuální stav 
půd, je přechod na přímé setí 
(Obr. 3), přísevy TTP. Vývoj 
nejvýznamnějších světových 
výrobců secí techniky se za-
měřuje právě na technologii 
NoTill (přímé setí). Přínosy 
jsou různé, výhody jsou roz-
dílné, potřeba je společná. 
Světový trend, a to nejen z po-
hledu ekonomické efektiv-
nosti pěstování, oživení půdy, 
sekvestrace uhlíku, hospoda-
ření s vodou v půdním pro ilu. 
Jde o jednoduché možnosti 
kvalitně zasít a připravit pro 
osivo ideální podmínky, kte-
ré jej budou provázet během 
vegetace. Technická inovace 
bezorebných secích stro-
jů spočívá v co nejmenším 
mechanickém zasahování 
do půdního pro ilu se schop-
ností zajistit kvalitu přípravy 
secího lůžka i při výrazném 
množství rostlinných zbytků 
na povrchu půdy. 

TTP v souvislosti 
s bioekonomikou

Bioekonomika předpokládá 
těsné spojení s udržitelným 

rozvojem a problematikou 
změny klimatu i v rámci 
zemědělské produkce. Zá-
kladním předpokladem 
udržitelné produkce je ino-
vace pěstitelských postupů, 
respektive jejich adaptace 
s cílem eliminace negativních 
dopadů klimatických podmí-
nek kvalitní péčí o strukturu 
půdy i na TTP. Současné ne-
strukturní degradované půdy 
potřebují nový systém hos-
podaření pro jejich zotavení. 
Nový systém však předpoklá-
dá změnu v přístupu k půdě 
a mnohdy i technologické 
změny respektující aktuální 
půdně-klimatické podmínky. 
Na zdravé strukturní půdě je 
přirozený režim pohybu vody, 
její udržení v pro ilu, vyvá-
žená a intenzivní biologická 
aktivita, účinnější výměna 
živin ať organického, nebo 
minerálního původu. Vše, 
co je potřebné pro úspěšné 
ekonomicky efektivní hospo-
daření na půdě. Veškeré vstu-
py do rostlinné výroby jsou 

transformovány přes půdu. 
Stav půdy tedy přímo určuje 
úroveň jejich zhodnocení, tj. 
rentabilitu nákladů.

Při hospodaření na TTP je 
potřeba respektovat zákony 
proměny a zachování hmo-
ty a energie. Princip spočívá 
v uváženém přístupu využívá-
ní těchto přirozených kultur. 
TTP jsou nejužším pojítkem 
mezi rostlinnou a živočišnou 
výrobou. Začněme přemýšlet 
o změně přístupu hospoda-
ření na půdě TTP. Základním 
principem je co možná nej-
větší napodobování přírody 
a jejích ekologických a biolo-
gických procesů a vztahů. Za-
měřit se na revitalizaci těchto 
kultur přírodní cestou. Pri-
márně z důvodu zlepšení kva-
lity výsledků hospodaření, ale 
i z morálního hlediska a z dů-
vodu udržení funkční krajiny. 
S úctou k půdě!

Ing. Ivana Šindelková, 
Ing. Ľubomír Marhavý, 

Biopratex s. r. o. 
sindelkova@zdravapuda.cz

ROSTLINNÁ

Obr. 2 Bezorebné přísevy secím strojem Bourgault FMS CD 872 - 6

Obr. 3 Nové technologie přímého setí, jsou schopny bezorebně zasít i do vyšších 
a hustějších porostů.

INZERCE
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Ovocnářská unie ČR slaví 30 let
Dělá nám radost zájem lidí o české ovoce, říká předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík
Dne 23. dubna 1992 došlo při Výzkumném ústavu ovocnářském 
v Holovousích ke znovuobnovení samostatné profesionální ovoc-
nářské organizace zastřešující pěstitele ovoce a školkaře v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku – vznikla Ovocnářská unie České 
republiky. Při příležitosti 30. výročí této události jsme požádali 
o rozhovor současného předsedu unie Ing. Martina Ludvíka. 

Pane předsedo, kdy a jak 
jste se vlastně vy osobně 
dostal k Ovocnářské unii 
a jak jste ji tehdy vnímal? 
To už je poměrně dlouhá 
historie. S Ovocnářskou unií 
jsem spolupracoval hned 
po jejím vzniku v začátku 
devadesátých let, kdy jsem 
ještě studoval na univerzi-
tě v Praze Suchdole. V roce 
1997, kdy jsem byl rok 
po absolvování studia, přišla 
nabídka, zda bych se nechtěl 
stát tajemníkem unie, jelikož 
pan Zíka, který byl v té době 
na této pozici, přijal nabíd-
ku tehdejšího ministra Luxe 
a přešel na Ministerstvo ze-
mědělství připravovat vstup 
českého ovocnářství a zeli-
nářství do EU. Tehdy jsem to 
jako mladý a nezkušený člo-
věk vnímal jako zajímavou 
příležitost, podílet se na bu-
dování profesní oborové or-
ganizace.

Letos si tato institu-
ce, zastřešující ovocnáře 
a školkaře celé republiky 
připomíná 30 let od svého 
založení. Oslavíte to ně-
jak? 
Ano, právě v dubnu 1992 
vznikla Ovocnářská unie ČR 
a navázala tak na dlouhou 
historii celorepublikových 
ovocnářských spolků, které 
tu v různých historických 
obdobích působily. Oslavy 
jsme však i s ohledem na si-
tuaci pojali spíše symbolicky. 
Na letošních Ovocnářských 
dnech v Hradci Králové jsme 
například při této příleži-
tosti vyhlásili 12 osobností 
čestnými členy a výročí si 
také připomeneme na valné 
hromadě a pravděpodobně 
i na podzimních výstavách.

Můžete stručně popsat, 
kolik dnes má vaše sdru-
žení členů, jaká je celková 
produkční plocha a zda 
tyto počty jdou spíše naho-
ru nebo dolů a proč? 
Máme dnes cca 580 členů, 
kteří obhospodařují nece-
lých 11 tisíc hektarů. Díky 

tomu reprezentuje Ovocnář-
ská unie 85 % profesionální 
produkce ovoce v České re-
publice a také významnou 
část školkařů, kteří produ-
kují ovocné stromy a keře. 
Vzhledem k tomu, že se u nás 
snižuje výměra ovocných 
sadů, tak lehce klesají hek-
tary i počty ovocnářů v naší 
unii, ale podíl našich čle-
nů na celkové výměře sadů 
u nás se nemění.

Ve třiceti letech je člověk 
dávno dospělý a ví přesně, 
co chce. Dá se to samé říci 
i o Ovocnářské unii? A je 
z vašeho pohledu OU ČR 
jiná než před těmi třemi 
desítkami let? 
Myslím, že Ovocnářská unie 
ví, co chce, ale také se pořád 
učí a sbírá zkušenosti, stej-
ně jako mladý člověk. Mezi 
Ovocnářskou unií na začátku 
a nyní po 30 letech je určitě 
velký rozdíl. Tehdy na začát-
ku bylo pár nadšenců, kteří 
začali znovu tuto profesní 
organizaci budovat, dnes je 
to už profesionální organi-
zace s vlastním týmem. Dů-
ležité je, že i nadále zůstalo 
v Ovocnářské unii hodně 
nadšenců, kteří jsou ochotní 
se zapojit, bez ohledu na čas, 
do společné práce a posu-
nout tento krásný obor do-
předu.

Jaké problémy aktuálně 
Ovocnářskou unií nejvíce 
trápí? 
Nejvíce nás trápí velmi slo-
žitá ekonomická situace. 
Obrovský nárůst vstupů, ze-
jména hnojiv, energií, pohon-
ných hmot či práce. Na rozdíl 
od řady komodit jako je obilí 
či řepka, jejichž cena je dvoj-
násobná a absorbuje tak zvý-
šené náklady, jablka se pro-
dávají za stejnou cenu jako 
před rokem. Pokud by se je-
jich ceny nepodařilo navýšit, 
bude to znamenat obrovský 
problém a další útlum v pěs-
tování. Ovocnáře čeká mimo-
řádně nejistý a náročný rok. 

Je naopak něco, z čeho 
máte v poslední době ra-
dost, co se opravdu poda-
řilo? 
Poslední roky nám dělá ra-
dost zájem lidí o české ovoce 
i jeho pěstování. Mnoho lidí 
si uvědomuje, že koupí tu-
zemského ovoce také podpo-
rují ovocné stromy v krajině, 
o které se i díky tomu starají 
právě ovocnáři. Myslím, že 
české a moravské ovoce má 
u spotřebitelů dobré renomé 
jako zdravý a kvalitní produkt 
bez rizik. Také čím dál více lidí 
jezdí nakupovat ovoce přímo 
k ovocnářům a ti zase ve větší 
míře ovoce na farmách zpra-
covávají, zejména na mošty, 

ale také na křížaly, marmelá-
dy i pálenky. 

Mají i mladí ovocnáři 
a školkaři zájem zapojovat 
se do činnosti vašeho sdru-
žení?
Problém je, že příliš mnoho 
mladých ovocnářů a školkařů 
nepřibývá. V některých ro-
dinných farmách se daří pře-
dávat hospodaření na mla-
dou generaci, což je určitě 
skvělé. Horší je to v podni-
cích, kde se mladí ovocnáři 
a agronomové hledají dost 
obtížně. Je to dost také pro-
blém našeho školství. Důle-
žité je dělat už na základních 
školách propagaci zahradnic-
kých oborů a motivovat mla-
dé ke studiu.

Kde se mohou zájemci 
dozvědět více o vašich ak-
tivitách, školeních, seminá-
řích apod.? 

Členové mají k dispozici in-
terní servis především for-
mou mailových zpráv, Zpra-
vodaje i možnost poradenství 
atd. Jsme tu především pro 
naši členskou základnu 
a jsme jim plně k dispozici. 
Kromě toho pořádáme řadu 
akcí, které jsou k dispozici 
i širší veřejnosti, zejména 
propagace na výstavách, 
osvěta ovocnářství. Důležitá 
je i obhajoba oboru u stát-
ních institucí i v Bruselu. 
K informacím slouží i webové 
stránky. 

Jak vidíte budoucnost 
českého ovocnářství a škol-
kařství, máme šanci obstát 
v tvrdé konkurenci dovo-
zového ovoce a obchodní 
politiky řetězců?
Situace je velmi složitá. Ne-
máme tu budoucnost úplně 
jen sami v rukách. Jsme pod 
tlakem polské nadprodukce 
a nízkých cen, kterých rádi 
využívají naše obchodní ře-
tězce, které pak tlačí i české 
pěstitele do podnákladových 
cen. Cesta k udržení ovocnář-
ství a jeho rozvoji u nás vede 

přes snížení nadprodukce 
v EU resp. v Polsku a ve vý-
raznější regulaci obchodních 
řetězců, tedy v daleko ambi-
cióznějším potírání nekalých 
obchodních praktik. Zatím 
však příliš nevidíme, že by 
to Evropská unie a i naše 
vláda chtěly řešit. Pěstitelé 
ovoce se musí svojí prací uži-
vit a mnozí se začínají raději 
více věnovat rentabilnějším 
plodinám než je pěstování 
ovoce. Přesto věřím, že těžké 
časy zvládneme a ovocnář-
ství i školkařství se začne 
dále více rozvíjet. 

Chcete dodat něco pozi-
tivního na závěr?
Chtěl bych všechny spotřebi-
tele vyzvat, aby nakupovali 
české, moravské a slezské 
ovoce, protože je chutné, zra-
lé a zdravé a navíc tím podpo-
rují naší krajinu. Vždyť třeba 
jablka jsou úplnou lékárnou 
a už dávno platí ono známé 
staré přísloví „že jedno jabl-
ko denně drží daleko od dok-
tora...“, tak se toho všichni 
držme.

Michal Vokřál
Z činnosti OU ČR
Ovocnářská unie propo-

juje požadavky ovocnář-

ské praxe s  legislativními 

požadavky vymezenými 

zákony a  odpovědnými 

úředními orgány. Pro své 

členy unie připravuje a za-

jišťuje odborná školení, 

konzultace, exkurze a  zá-

jezdy. Dále vydává peri-

odika – Zpravodaj OUČR, 

Marketing ovoce a  Škol-

kař, ve  kterých přináší 

aktuální informace z  dění 

v  oboru. Jednou z  hlav-

ních činností OUČR je 

propagace tuzemského 

ovoce a popularizace spo-

třeby ovoce mírného pás-

ma.

Unie je v  těsném kon-

taktu s  výzkumnými insti-

tucemi a  snaží se zavádět 

perspektivní technologie 

do  pěstitelské praxe. Jako 

odborná složka se aktivně 

podílí na nově vznikajících 

právních předpisech ČR 

a  v  rámci svého členství 

v  Agrární komoře ČR se 

účastní také specializova-

ných jednání v EU.

Ing. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR

Ovocnářská unie reprezentuje 85 % profesionální produkce ovoce v ČR Jednou z hlavních činností OUČR je propagace tuzemského ovoce

Stručně o Ovocnářské unii ČR
Ovocnářská unie České republiky je zájmové sdružení ovoc-

nářů a školkařů všech typů podnikatelských subjektů. Sdru-

žuje na 580 členů s produkční plochou 11.000 ha intenziv-

ních sadů a ovocných školek. Je tvořena pěti regionálními 

uniemi a  Výzkumným a  šlechtitelským ústavem ovocnář-

ským v  Holovousích. Tyto jednotky poskytují poradenské 

služby, zajišťují konzultace, osvětovou i odbornou činnost, 

školení, exkurze pro tržní pěstitele ovoce a školkaře.

V rámci Ovocnářské unie ČR existují zájmové organizační 

jednotky – Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce 

(SISPO), Svaz skladovatelů ovoce (SSO) a  Školkařský svaz 

(ŠS).

Ovocnářská unie ČR má sídlo v  areálu Výzkumného 

a  šlechtitelského ústavu ovocnářského v  Holovousích 

v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji.

OVOCNÁŘSTVÍ
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MJM agro, a.s. funguje na trhu už od roku 1991. Dlouhá historie 
irmy svědčí mimo jiné o tom, že řešení, která nabízí, fungují. 

A některá z nich se v poslední době, kdy zemědělství prochází 
těžkým obdobím, můžou pěstitelům hodit více než kdykoli jindy. 
Třeba systém PREFARM, který představuje precizní metodu 
ošetřování polí. Díky moderním technologiím nabízí vysokou 
úsporu při použití hnojiv, jejichž cena v poslední době raketově 
roste. O aktivitách společnosti MJM agro, a.s. jsme si povídali 
s jejím generálním ředitelem Radomírem Šmoldasem. 

Na jakém principu sys-
tém PREFARM funguje?
Základem je sběr a zpraco-
vání dat – informací o jed-
notlivých polích. Vycházíme 
například z agrochemického 
zkoušení zemědělské půdy, 
dálkového průzkumu Země 
pomocí družic, výnosových 
map a podobně. Z takto zís-
kaných dat dokážeme získat 
představu o tom, jak na tom 
pole jsou, co se týče složení 
a struktury půdy a úrodnosti. 
A na základě těchto poznat-
ků pak můžeme navrhnout, 
jak přesně aplikovat hnojiva, 
POR nebo jak zaset variabil-
ní výsevek. Některé části polí 
potřebují hnojiv více, jiné 
méně, někdy dokonce nemusí 
být aplikovány vůbec. To vel-
mi zásadně snižuje spotřebu 
hnojiv, což se pochopitelně 
příznivě promítá do výsledků 
hospodaření zemědělské far-
my nebo družstva. 

Jak takové ošetření fun-
guje v praxi?
Našim zákazníkům komplet-
ně zpracujeme data z jejich 
polí a na jejich základě do-
poručíme konkrétní systém 
aplikace. Ta se může provádět 
pomocí naší specializované 
techniky, která je součástí 
celého systému PREFARM – 
díky moderním technologiím 
a získaným datům dokáže 
aplikovat hnojiva přesně tam, 
kde je potřeba, automaticky 
regulovat jejich dávku a po-
dobně. S touto technologií 
máme zkušenosti už od roku 
1997. Všechny stroje, které 
provozujeme, jsou vybaveny 
možností variabilní aplikace. 

Když zemědělec nechce 
platit aplikaci vašimi stroji, 
nemá tedy šanci, jak výho-
dy PREFARM využít?
Určitě má. Základnou pro 
využití dat je PREFARM Map-
Server. Každý uživatel má 
všechna data pro precizní 
zemědělství přehledně v této 
internetové aplikaci. Kdykoliv 
s nimi může pracovat a vytvá-
řet aplikační mapy pro vlastní 
techniku. Navíc má k dispozi-
ci stálou podporu našeho spe-
cialisty, který v případě po-
třeby s přípravou aplikačních 
dat poradí a pomůže. Vybave-
ní rozmetadel, postřikovačů 
a secích strojů pro precizní 
zemědělství je už dnes běž-
ně rozšířené. Pokud někdo 
přesto potřebuje své stroje 
dovybavit, nabízíme přímě 
napojení na společnost Agri-
-precision, která bez ohledu 
na značku stroje pomůže.

Jak se aktuálně pohybují 
ceny postřiků, hnojiv…?
Každý zemědělec ví, že ceny 
především hnojiv letí rake-
tově nahoru. Aktuálně je to 
dáno hlavně cenami energií, 
především plynu, který je pro 

výrobu dusíkatých 
hnojiv rozhodující 
surovinou. Zatímco 
v uplynulých letech, 
určitě v delším ob-
dobí než v poslední 
dekádě, rostly ceny 
maximálně v jednotkách pro-
cent, teď jsou pětinásobně 
větší, než byly ještě před ro-
kem. A to se samozřejmě musí 
do ceny hnojiv promítnout. Je 
to velmi složitá a nepříjemná 
situace. Ta se výrazně změni-
la od poloviny loňského roku, 
kdy vlivem nové, a musím říct 
nepřipravené energetické 
politiky v Evropě a zejména 
v Německu došlo k prudké-
mu nárůstu energií. Tato si-
tuace způsobila už v průběhu 
loňského podzimu až trojná-
sobné zvýšení cen dusíkatých 
hnojiv. Současně můžeme 
sledovat další eskalaci vývoje, 
která je spojena s válečným 
kon liktem na Ukrajině. Ceny 
dusíkatých hnojiv dále ros-
tou. Válka a následné sankce 
proti Ruské federaci a Bělo-
rusku způsobují také pro-
blémy v dostupnosti dalších 
hnojiv, zejména fosforečných 
a draselných. Jednak proto, že 
značná část světových zdro-
jů surovin pro tato hnojiva 
jsou v Rusku a Bělorusku, 
tedy v regionech zasažených 
embargem, ale výrazně byla 
narušena také logistika, včet-
ně námořní dopravy. Proto je 
v současnosti omezena do-
stupnost těchto hnojiv a je-
jich cena výrazně roste.

Dá se předpokládat, že se 
ceny hnojiv časem sníží?
S jistou to neví nikdo. Mys-
lím, že už se nevrátí na hod-
notu, která tady byla třeba 
před dvěma lety. Evropská 
politika je teď nastavena tak, 
že cena energií do budoucna 
patrně ještě poroste. Navíc to, 
za kolik se prodává energie, 
ale například i zemědělské 
komodity, nedokážeme nijak 
ovlivnit u nás v Česku, pro-
tože ceny komodit se určují 
na světových trzích. A ty jsou 
teď hodně nervózní a rozkolí-
sané. Časem se zřejmě situace 
uklidní, ale pád cen až na úro-
veň, jaká byla v minulosti, se 
opravdu moc očekávat nedá. 

Jak velkých úspor může 
zemědělec s využitím vaše-
ho systému dosáhnout?
Není jedna odpověď pro 
všechny farmy a pro všechna 
pole. Podmínky v každé lo-
kalitě jsou speci ické a záleží 
také na přístupu farmáře. 
Dlouhodobé statistiky vyka-
zují 5-7% zvýšení efektivity 
u dusíkatých hnojiv, 10-12% 
u P, K hnojiv a u vápnění je to 
okolo 20 %. Při současných 
cenách hnojiv jsou to velmi 
zajímavé úspory. Navíc MZe 
připravuje v rámci nové SZP 
přímou podporu precizního 

zemědělství v oblasti sběru 
dat z půdních vzorků a také 
pro využití dalších zdrojů dat.

Vaše společnost je známá 
také propracovaným systé-
mem vápnění polí…
Ano, dá se říci, že jsme s tím 
začali už v roce 1997, navázali 
jsme na služby prováděné ješ-
tě pneumatickými aplikátory 
na podvozcích Tatra. Tehdy 
v době transformace našeho 
zemědělství o vápnění ještě 
nikdo moc nestál. Investovali 
jsme hodně energie do pře-
svědčování farmářů o důleži-
tosti vápnění. Časem si sko-
ro všichni uvědomili, že bez 
vápnění to dlouhodobě nejde, 
takže aktuálně aplikujeme 
kolem 60 tisíc tun vápen-
ných hnojiv ročně, a to nejen 
v našem regionu, ale vlastně 
v celém Česku, kam s naší 
technikou zajíždíme. Služba 
se velmi ujala a zákazníci s ní 
jsou spokojení. Podobně jako 
v případě ostatních služeb 
i vápnění provádíme moderní 
technikou, s možností varia-
bilní aplikace s využitím GPS. 

Společnost MJM agro má 
ale i řadu dalších aktivit. 
Které to jsou?
Dlouhodobě významnou čin-
ností je nákup a zpracování 
rostlinné produkce v Česku 
a na Slovensku. Kromě expor-
tu této produkce do Evropy 
i mino kontinent se snažíme 
co největší podíl zpracovat 
doma. I přes rozsáhlou krizi 
v živočišné výrobě stále vy-
rábíme krmiva, a dokonce 
investujeme do modernizace, 
vyrábíme mlynárenské vý-
robky ve šternberském mlý-
ně, vyrábíme také škrobáren-
ské výrobky pro papírenství, 
potravinářství a krmivářství 
v Krnově. Významnou sou-

částí společnosti je také vý-
roba a prodej hnojiv, prodej 
a služby v oblasti POR, výroba 
a prodej osiv a prodej pohon-
ných hmot. Jsme významným 
partnerem farmářů v dodáv-
kách těchto výrobních vstu-
pů. Na ně navazují také speci-
alizované služby jako precizní 
zemědělství, aplikace hnojiv, 
vápna a POR. V rámci skupiny 
se zabýváme také primární 
zemědělskou prvovýrobou, 
a to jak rostlinou, tak i živo-
čišnou s tím, že obhospoda-
řujeme zhruba čtyři tisíce 
hektarů.

Jaká je aktuální situace 
s krmivy?
Živočišná výroba v Česku 
nevzkvétá už delší čas. Eko-
nomická krize výroby je zná-
má hlavně u vepřového. Ze 
soběstačné výroby v ČR jsme 
se dostali ke 40 % domácí vý-
roby. V našem regionu zůsta-
lo jen několik chovů. Dobrá 
situace není ani u ostatních 
oborů živočišné produkce. 
Jedinou oblastí s pozitivním 
vývojem je v současnosti pro-
dej pro malochovy a domácí 
chovatele. 

Jaké jsou v krmných smě-
sích rozdíly?
Složení musí samozřejmě od-
povídat tomu, pro jaký druh 
zvířete je směs určena. Pak 
je také nutné brát v potaz 
věk zvířete – to znamená, že 
je rozdíl mezi krmnou směsí 
pro kuře a pro nosnici, jiné 
složení krmiva musí mít tele 
do tří měsíců a jiné s věkem 

do půl roku. Je to vlastně po-
dobný princip, na jaký jsou 
zvyklí třeba chovatelé psů. 

Až dosud jsme mluvili 
spíše o nabídce pro velké 
farmy a družstva. Co třeba 
drobní chovatelé?
Fenomén domácího chovu 
byl kdysi v Československu 
velmi silný, pak ustal a upřím-
ně si nikdo moc nemyslel, že 
dlouhodobě vydrží. Ale uka-
zuje se, že základna drob-
ných chovatelů je poměrně 
početná, a dokonce i narůstá. 
Na to samozřejmě reaguje-
me i naší nabídkou, takže 
také drobným chovatelům 
nebo i pěstitelům dokážeme 
nabídnout kvalitní produkty 
od hnojiv až po krmné směsi. 
Osobně jsem velmi zvědavý, 
jak se do této oblasti promít-
ne zdražování potravin – jest-
li se domácí chov ještě třeba 
dál rozšíří. Stále rozšiřujeme 
síť prodejen a prodeje rostou 
v širokém spektru výrobků 
od králíků přes nosnice až 
po kapry.

Kde si mohou zákazní-
ci vaše produkty a služby 
koupit?
Máme husou síť prodejních 
manažerů, na které se mo-
hou zákazníci vždycky obrá-
tit. Jde o zkušené odborníky, 
kteří nabízí také poradenský 
servis. Pokud jde o menší 
zákazníky, soukromé osoby 
a podobně, tak pro ně máme 
k dispozici podnikové prodej-
ny. Provozujeme jich třináct, 
jsou zásobeny základním sor-

timentem i dalšími potřeba-
mi pro pěstitele a chovatele. 
Posledním trendem je také 
provoz sekce regionálních 
potravin, kde ve spolupráci 
s našimi obchodními part-
nery, výrobci regionálních 
potravin, nabízíme místní 
produkty. Nově jsme teď 
zprovoznili také vlastní e-
-shop, takže lidé si zboží ob-
jednají z domova a my jim ho 
doručíme až přímo domů. 

Jakou máte vizi do bu-
doucna?
Určitě chceme dál rozvíjet 
a zdokonalovat naše služby. 
Nechceme být jen překup-
níci zboží. Bylo by to možná 
jednoduší, ale máme vyšší 
ambice. Proto všechny naše 
činnosti doplňujeme o služby 
a servis, které je rozvíjí. Jed-
nou z naších vizí je také sna-
ha o zvýšení podílu zpracová-
ní nakoupených rostlinných 
produktů u nás v regionu. 
Oboru, kterému se věnuje-
me i nadále věříme. Čeká nás 
určitě složité období, máme 
(snad) za sebou COVID, pro-
cházíme energetickou krizi 
spojenou s Green dealem, 
za pochodu se mění parame-
try SZP, mění se řada zaběh-
nutých postupů v souvislosti 
s válkou na Ukrajině. Jsme 
před řadou diskusí a rozhod-
nutí. Přál bych si taky, aby 
i náš vztah s českou veřejnos-
tí byl založen na racionálních 
argumentech, a ne jako dosud 
na emocích.

Jaroslav Kropáč

Radomír Šmoldas, generální ředitel MJM agro věří, že obory, ve kterých fi rma podniká, mají budoucnost. 

Všechny fi remní stroje jsou uzpůsobeny pro aplikaci precizního zemědělství

ROZHOVOR

PREFARM od MJM agro, a.s. nabízí recept 
na boj s rostoucími cenami hnojiv
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Verticilium je na vzestupu

Na řadě inovací a vysokém he-
terozním efektu jsou postave-
ny i novinky pro letošní sezó-
nu – hybridy LG Arnold a LG 
Auckland. Hybridy této nové 
generace přicházejí s dalším 
vylepšením, a to s vysokou 
tolerancí vůči verticiliovému 
vadnutí řepky (Verticillium 
dahliae). Zatímco v minulosti 
jsme se setkávali s jinými cho-
robami, se kterými si umíme 
poradit chemickou cestou, 
u verticiliového vadnutí che-
mické řešení nemáme a ne-
zbývá nic jiného, než se spo-
lehnout na genetiku. Zvyšující 
se výskyt verticilia pozoruje-
me již delší dobu a v posled-
ních letech se stává častou 
příčinou nízkých výnosů. Pře-

devším vysoká koncentrace 
řepky v osevních postupech 
postupně nahrává rostoucí-
mu zastoupení této choroby 
na našich polích. Dalším pro-
blémem je setí brukvovitých 
meziplodin. Do jaké míry 
přispívá k zvyšování napade-

ní verticiliem výskyt výdrolů 
řepky a horší ochrana kořenů 
proti květilce řepkové zůstává 
otázkou. 

Oba hybridy, LG Arnold i LG 
Auckland mají velmi dob-
ré hodnocení vůči verticiliu 
v interních pokusech společ-

nosti Limagrain. Hodnocení 
probíhá jak na dvou inoku-
lačních platformách, tak také 
na všech testovacích lokali-
tách během zkoušení před 
a po přihlášení hybridů do re-
gistračních zkoušek. Vedle in-

terních pokusů můžeme pre-
zentovat nezávislé hodnocení 
například polského COBORU 
(Graf 1). Můžeme tedy slíbit, 
že u obou hybridů budeme 
mít při sklizni daleko zdravěj-
ší, zelené strniště. Z dalších 
vlastností je u obou hybridů 
samozřejmostí nepukavost 
šešulí, odolnost fómě s genem 
Rlm7 a také odolnost virové 
žloutence vodnice TuYV (Tur-
nip Yellow virus).

Raný, první k setí, první 
ke sklizni

Nebývá časté, abychom moh-
li na trh uvést najednou dva 
hybridy, avšak oba: LG Ar-
nold a LG Auckland, se svými 
vlastnostmi natolik liší, že 
je vhodné dát agronomům 
na výběr. Na jedné straně sto-
jí raný hybrid LG Arnold, (reg. 
ÚKZÚZ 2019-2021 s výno-
sem 5,53 t/ha 108 %), který 
se řídí heslem „První k setí, 
první ke sklizni“. Jeho pod-
zimní vývoj je spíše pomalý 
a vyhoví všem zemědělcům, 
kteří by rádi seli řepku včas 
z jakýchkoliv důvodů. Dnes 
vyškoleni nedobrým počasím 
předchozích ročníků chce za-
čít sít brzy každý, komu to 
podmínky umožní. LG Arnold 
nepřeroste, v dobrém zdraví 
přečká zimu a ke sklizni bude 
připraven mezi prvními, spo-
lu s raným hybridem Arsenal.

Poslední k setí, včas 
ke sklizni

LG Auckland (reg. ÚKZÚZ 
2019-2021 s výnosem 5,64 t/
ha, 110 %) je pravým opakem 
hybridu LG Arnold stran pod-
zimního vývoje. Na podzim 
roste rychle, vytváří velmi buj-
ný porost a snese pozdní setí. 
Na jaře je jeho vývoj středně 
rychlý a ke sklizni bude coby 
středně raný hybrid včas. 
„Zasít později a sklidit včas“ 
by byl ten nejvhodnější slo-
gan pro hybrid LG Auckland. 
Oba hybridy mají velmi dob-
rou odolnost fomové hnilobě 
(Phoma lingam) a není třeba 
je kvůli této chorobě na jaře 
ošetřovat. Aplikaci azolů a re-
gulátorů růstu doporučujeme 
do pozdnějšího termínu k je 
potlačení dlouživého růstu. 
Oba hybridy jsou robustní, 
hlavním klíčem k úspěšnému 
pěstování je zakrácení. Oba 
hybridy pokvetou uprostřed 
pelotonu ostatních řepek. 
Nepukavé šešule a odolnost 
TuYV pomohou ohlídat výnos 
až do sklizně.

Věříme, že si oba hybridy 
najdou cestu na pozemky 
zemědělců v nadcházející se-
zóně a zajistí výnosem pojiš-
těným klíčovými vlastnostmi 
nejvyšší rentabilitu výroby 
řepky na podniku.

Ing. Jiří Matuš
produktový manažer 

Limagrain Česká republika

LG Arnold a LG Auckland – novinky 
v nabídce řepek společnosti Limagrain
Neustále rostoucí výnosový potenciál řepky je výsledkem šlech-
titelské práce a řady inovací, které pomáhají výnos zvyšovat, 
nebo chránit.

Graf 1 Množství rostlin napadených Verticiliem (%)

Zdroj: COBORU 2021, Polsko - odrůdy v 1.,2. a 3. roce testování * kontrolní hybridy

ROSTLINNÁ
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Meziplodiny a pícniny chránící půdu
Pěstování směsí meziplodin jako strniskových směsek je asi 
nejčastějším způsobem řešení části opatření „Greeningu“. Zařa-
zením vhodných druhů pomáháme zmírnit následky intenzívní 
zemědělské výroby, mezi které patří i zvýšená degradace a ero-
ze půdy, vyplavování živin a tlak chorob a škůdců. 

Některé z pícnin a technic-
kých plodin používaných 
jako meziplodiny je možné 
využít do ochranných pásů 
nebo smíšených kultur s ši-

rokořádkovými plodinami. 
Je třeba pamatovat na to, že 
jako meziplodiny s koe ici-
entem 0,3 se mohou přihlá-
sit i podsevy množitelských 

ploch trav a jetelovin prove-
dené do hlavní plodiny, např. 
do obilovin, luskovin, hořči-
ce, máku i dalších plodin. 

Co se týká strniskových 
směsek, vhodně zvolené 
a včas seté meziplodiny čás-
tečně vyvažují nerovnováhu 
v bilanci organické hmo-
ty, která vzniká po sklizni 
hlavních plodin. Pro pozdní 
zásev jsou nejvhodnějšími 
komponenty do směsí hořči-
ce, ředkev olejná a svazenka, 
poněvadž nejrychleji ros-
tou a brzy zakrývají půdu. 
Rychle v létě roste i pohan-
ka, čirok a béry, ale ty musí 
být zasety včas, protože ne-
snášejí chlad. Symbiotické 
poutání dusíku luskovinami 
(peluška, lupina, vikev) a je-
telovinami je u nás všeobec-
ně známé. Vikvovité, trávy, 
svazenka a čiroky podporu-
jí i rozvoj mykorhýz, které 
rostlinám zpřístupňují živiny 
(hlavně fosfor) z nerozpust-
ných forem. Svazenka a čirok 
půdu i výborně prokoření 
a hodně zlepší její strukturu. 
Ředkev olejná je nazývána 
královnou meziplodin nejen 
kvůli nejrychlejšímu nárůs-
tu hmoty, ale i schopností 
provrtat zhutnělé podlo-
ží. Poté, co vymrzne, půdní 
kanálky po jejích kořenech 
využívají následné plodi-

ny k pronikání do hlubších 
utužených vrstev půdy. Voda 
může zasáknout do půdy 
i v místech, kde bývají kvůli 
zhutnění „rybníky“. „Biofu-
migační“ efekt je schopnost 
likvidovat některé škodlivé 
druhy-živočišné nebo i hou-
bové patogeny. Ředkev, čirok, 
nebo sareptská hořčice jsou 
nejběžnější plodiny s tímto 
efektem. Zejména čirok Ru-
zrok je v současnosti kvůli 
vynikajícím biofumigač-
ním vlastnostem zkoumán 
na zahraničních univerzi-
tách a počítá se s ním jako 
ozdravnou předplodinou 
brambor, kořenové zeleniny 

aj. Související je antinema-
todní efekt, tedy schopnost 
omezení háďátek. Mnoho od-
růd ředkve a některé odrůdy 
hořčice umí potlačit háďátko 
řepné, ale zdaleka ne všech-
ny odrůdy obou druhů mají 
tuto schopnost. Naopak, ně-
které ředkve (odrůdy Karak-
ter, Valencia) dokonce „umí“ 
omezit i další rody háďátek. 
V zahraničí je proto hojně 
využívají pěstitelé brambor, 
česneku, cibule a kořenové 
zeleniny (háďátka ale mo-
hou škodit i na všech ostat-
ních plodinách včetně obilí). 
Ze směsí meziplodin, které 
lze na jaře silážovat a kr-

mit dobytkem, roste obliba 
Landsberské směsky (jílek 
italský, ozimá vikev a inkar-
nát). Ve směsných kulturách 
(např. střídavé řádky kukuři-
ce s pícninou) se zatím nej-
lépe jeví vikve nebo vytrvalé 
a italské jílky. 

Společnost SEED SERVICE 
z Vysokého Mýta je výrobcem 
osiv trav, jetelovin a technic-
kých plodin. Zabývá se mí-
cháním směsí pro Greening, 
biopásy (Agroenvi) i travních 
směsí pro zásev luk a past-
vin. Jejich širokou nabídku 
si můžete prohlédnout na 
www.seedservice.cz.
Kolektiv SEED SERVICE s.r.o.

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

ČIROKY, BÉRY, KUKUŘICE FARMSAAT

  Čiroky zrnové, zrnové silážní, biomasové, 

BMR typy atp.

NABÍZÍME VÁM SPOLUPRÁCI 

A TECHNICKOU POMOC PŘI SMLUVNÍM 

MNOŽENÍ CERTIFIKOVANÝCH OSIV TRAV, 

JETELOVIN A TECHNICKÝCH PLODIN
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NABÍDKA OSIV SEED SERVICE
ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNICKÉ TRAVNÍ SMĚSI

 Luční a pastevní, pro bioplyn

 Přísevy, míchání na zakázky

SMĚSI AGROENVI A GREENING

 Krmné a Nektarodárné biopásy, Vinice, Čejka

 Greening – Medonosný úhor, meziplodiny

 Směsi meziplodin pro pícní využití

JETELOVINY A LUSKOVINY

  Bob, peluška, vikev, vičenec

 Vojtěška, jetel luční, j. alexandrijský aj.

OLEJNINY, MEZIPLODINY, OBILOVINY

 Oves nahý, hořčice, len, ředkev, svazenka, proso

BIOOSIVA

 Travní směsi, hrách, jeteloviny, pohanka, oves atp.

Čirok Ruzrok je i velmi perspektivní fumigační plodina

SEED SERVICE míchá i směsi pro biopásy
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době se hnojí fosforem a dras-
líkem stejně. Variabilně se 
aplikuje jen dusík, a to na zá-
kladě výnosových map a po-
tenciálu.

Vzorky půdy na stanove-
ní obsahu dusíku odebírají 
do hloubky šedesáti centime-
trů. Za vegetace zjišťují ob-
sah dusíku v listech. Při pří-
sušcích se stává, že je v půdě 
dusíku dostatek, ale v listech 
nedostatek.

Využívají navigaci

Při přípravě půdy a ošetřová-
ní porostů využívají automa-
tické navádění. Mají 24 met-
rový postřikovač, u kterého 
lze vypínat jednotlivé sekce. 
Při ošetřování porostů řepky 
využívají samochodný po-
střikovač.

V minulosti půdu zpraco-
vávali orebně i bezorebně. 
Orali k řepce a k jařinám. 
V současnosti uplatňují pře-
devším minimalizaci. Orbu 
využívají k jařinám. Pod ře-
pku buď ořou, využívají rad-
ličkové kypření do 20 cen-
timetrů nebo podrývají 
dlátovým pluhem do hloubky 
35 až 40 cm. Bezorebné pěs-
tování řepky má mimo jiné 
výhodu v tom, že mohou pole 
rychle ošetřit proti obilnímu 
výdrolu. V podniku mají dva 
výkonné postřikovače.

K výhodám satelitní navi-
gace patří plné využití zábě-
ru stroje a zamezení dvojímu 
překrytí při setí i ošetřování 
porostů. Při přesných přejez-
dech se uspoří nafta, postřiky, 
hnojiva i osiva. K nevýhodám 
systému GPS navigace patří 
inanční náročnost a vyšší 

požadavky na obsluhu strojů.

Olejniny loni horší

V sezóně 2020/2021 řepka 
a mák zaujímaly 45 procent 
výměry orné půdy. Pěsto-

vali zhruba 660 ha řepky 
a 130 ha máku. Zatímco 
v minulých letech se vždy 
dostávali nad úroveň okre-
su Rakovník, loni tomu tak 
po dlouhé době nebylo. Prů-
měrný výnos řepky dosáhl 
již zmíněných 2,66 t/ha, což 
představovalo 98 % rakov-
nického okresu. 

A to byly porosty řepky 
za vegetace velmi pěkné. Ješ-
tě koncem června se předpo-
kládaly čtyřtunové hektarové 
výnosy. V létě ale přišly příva-
lové deště a porosty polehly 
a navíc je poškodily kroupy. 
Poškozené rostliny řepky pak 
čelily silnému tlaku chorob. 

Stejně jako u řepky, tak 
i v případě máku se na dosa-
žených výsledcích v poslední 
sezóně podepsaly nepříznivé 
okolnosti způsobené nad-
bytkem vláhy a kroupami. 
Mnohé porosty, především 
na úrodných půdách, po pří-
valových deštích polehly tak, 
že se makovice téměř dotý-
kaly země. 

Následně mezi polehlými 
rostlinami začaly prorůstat 
plevele, a proto některá pole 
nebylo možno ani sklidit. 
Výnosy máku na pozemcích, 
kde se sklizeň podařila, se 

pohybovaly na poměrně vy-
soké úrovni, ale jinde se ne-
sklidilo téměř nic. 

Nižší výnos u chmele

Nadbytek vody v létě měl ne-
příznivý vliv i na chmel. Kvůli 
vlhku bylo potřeba neustále 
ošetřovat proti chorobám. 
Výnosy chmele v podniku 
ovlivňovala řada okolností. 
Na chmelnicích nepoškoze-
ných krupobitím se docílilo 
dobrých výsledků, ale na po-
škozených se někde ani nevy-
platilo sklízet. V loňském roce 
dosáhli průměrného výnosu 
suchých chmelových hlávek 
1,25 t/ha. Kroupy poškodi-
ly asi šest desítek hektarů 
chmelnic, z toho polovinu úpl-
ně zničily.

S pěstováním, sklizní 
a zpracováním chmele sezná-
mil studenty Bc. Milan Pro-
cházka. Vysvětlil, že vysazují 
nové chmelnice, u kterých 
snížili počet rostlin na hektar 
na 2600. V minulosti se sáze-
lo 3300 chmelových rostlin 
na hektar. 

Ukazuje se, že se při menším 
množství rostlin na hektar do-
sahuje srovnatelných výnosů 
jako v případě dřívější vyšší 
hustoty. Chmel potřebuje do-
statek prostoru a světla. Nižší 
hustota porostů zajistí lepší 
provzdušnění a tím i menší ná-
chylnost k chorobám.

Na chmelnicích hraje dů-
ležitou roli kvalitní kultivace 
půdy a postřiky. Chmel za ve-
getace ošetřuje každých deset 
až čtrnáct dní. Postřikovač 
jezdí ve chmelnicích od po-
loviny května do půlky září. 
Nutnost představuje, aby se 
postřik dostal až na vrchol 
chmelové konstrukce. Pokud 
by nedošlo k ošetření celých 
rostlin včetně vrcholků, došlo 
by k rychlému rozvoji chorob 
a škůdců.

Hana Honsová

O struktuře podniku Lupofyt 
informoval studenty z České 
zemědělské univerzity v Pra-
ze, kteří přijeli na exkurzi, 
jednatel Ing. Jaroslav Mikoláš 
starší. Podle jeho slov mají 
zhruba 1940 ha zemědělské 
půdy a skoro devadesát hek-
tarů chmelnic. V osevním po-
stupu dlouhodobě převažují 
olejniny, které pěstují na té-
měř polovině výměry.

I když v podniku hospodaří 
bez živočišné výroby, kvalita 
půdy se nezhoršuje. Zaorá-
vají slámu z obilnin i z řepky, 
na kterou pak aplikují hnojiva. 
Do chmelnic nakupují krav-
ský hnůj, každý rok asi tři tisí-
ce tun. Na polích předcházejí 
erozi vybudováním trvalých 
zasakovacích travních pásů.

Začátek nebyl lehký

Ing. Mikoláš si zavzpomí-
nal na počátky hospodaření. 
„Když jsme v roce 1993 za-
čínali, dosahovaly hektarové 
výnosy pšenice v okrese Ra-
kovník čtyři tuny, v Lupofytu 
2,47 tuny,“ upozornil Ing. Mi-
koláš. 

Pak začali více hnojit, váp-
nit a pořídili si kvalitní me-
chanizaci. Pracovali na dvě 
směny. A úsilí se vyplatilo. 
Po deseti letech hektarové 
výnosy pšenice na Rakovnic-
ku zůstaly kolem čtyř tun, ale 
pěstitelé v Lupofytu dosáhli 
6,95 t/ha. Výnosy pšenice 
mají v podniku stále rostou-
cí tendenci. V loňském roce 
v podniku u ozimé pšenice 
docílili 7,16 t/ha. V závislosti 
na počasí ale výnosy pšeni-
ce meziročně kolísají od čtyř 
do osmi tun.

Hektarové výnosy se daří 
zvyšovat i u ozimého ječme-
ne. V roce 2018 dosáhli kvůli 
suchu výnosu 6,02 t/ha, ale 
v předešlých ročnících sklí-
zeli více. Loňský rok u ozi-
mého ječmene přinesl výnos 
6,36 t/ha.

Jarní ječmen, který v podni-
ku jen množí, ve zdejší oblasti 
dlouhodobě dobře prospívá. 
Dříve zkoušeli pěstovat sla-
dovnický ječmen, ale v suché 
oblasti se nedařilo dosáhnout 

sladovnami požadované kva-
lity. Výnosy jarního ječmene 
zaznamenávají velké meziroč-
ní výkyvy od tří do osmi tun 
na hektar. V roce 2021 u jarní-
ho ječmene sklidili v průměru 
5,48 t/ha.

U řepky v začátcích v roce 
1993 sklízeli v Lupofytu 
1,42 t/ha, zatímco v okrese 
Rakovník v průměru 2,04 t/ha. 
Postupně se situace obrátila. 
V roce 2002 v Lupofytu dosáh-
li 3,28 t/ha, zatímco průměrný 
výnos řepky na Rakovnicku 
činil 2,30 t/ha. Velmi suchý 
rok 2003 byl nejhorší. U řepky 
v Lupofytu dosáhli jen 1,91 t/
ha a v okrese Rakovník 1,10 
t/ha. Následující rok 2004 
byl naopak nejlepší. V sezóně 
2017/2018 u řepky v Lupofy-
tu dosáhli 3,73 t/ha. Výnosy 
řepky meziročně méně kolí-
sají než u pšenice, pohybují se 
mezi 3 až 4,5 t/ha. Loni řepku 
poškodily kroupy a sklidilo se 
jen 2,66 t/ha.

Přizpůsobují se rostlinám

V roce 2002 si v podniku 
koupili první kombajn s vý-
nosovými mapami. Násled-
ně v roce 2003 zaznamenali 
třicetiprocentní výpadek 
produkce. V úspěšné sezóně 
2014 pak všechno dokáza-
li splatit. Každý rok se ale 

v podniku potýkají s nějakými 
potížemi. Buď je velké sucho, 
nebo přijdou kroupy. Napří-
klad v roce 2018 kroupy zni-
čily třicet hektarů chmelnic 
a v roce 2021 poškodily do-
konce šedesát hektarů, z toho 
polovinu zcela. 

Ing. Mikoláš připomněl, že 
dodržují zásadu: „My se mu-
síme přizpůsobit rostlinám 
a dát jim ve správný čas, co 
potřebují.“ Je potřeba se rych-
le rozhodovat. V případě nut-
nosti řepku ošetřují i v noci. 
Klíč k úspěchu představuje 
schopný agronom.

Precizní zemědělství

Jak uvedl agronom a ředitel 
podniku Ing. Jaroslav Miko-
láš mladší, v roce 2004 začali 
hospodařit podle zásad pre-
cizního zemědělství. Tehdy 
si pořídili kombajn s výnoso-
vými mapami. Ukazovalo se, 
že se výnosy v rámci jednoho 
honu mění. Monitorovali po-
zemky a podle výnosových 
map hnojili. Variabilně apli-
kovali dusík, fosfor, draslík 
i vápník. V současnosti už 
mají s výnosovými mapami 
všechny kombajny.

Po letech variabilního hno-
jení se špatná místa na polích 
zlepšila tak, že už není nutné 
hnojit variabilně. V současné 

Hospodaří podle potřeb rostlin
Zemědělský podnik Lupofyt, s. r. o., hospodaří v okolí obcí 
Chrášťany, Lišany a Oráčov na téměř dvou tisících hektarů země-
dělské půdy. Společnost je zaměřena na rostlinnou výrobu. Kvůli 
nedostatku vláhy pěstitelské technologie přizpůsobují suchu, 
aby v půdě zadrželi co nejvíce vláhy. Loni ale měli naopak pro-
blémy s nadbytkem vláhy.

V zemědělském podniku se zaměřují na olejniny.

Chmelnice vyžadují kvalitní ošetřování.

Výnosy obilnin mají stoupající tendenci.

Ing. Jaroslav Mikoláš vsadil na hospodaření podle zásad precizního zemědělství.

ROSTLINNÁ

tel.: 582 368 111, prodejna@zetaspol.cz368 111 prodejna@zet

zahradní centrum
Bedihošť

NABÍZÍ PRO JARNÍ SEZÓNU 2022:NABÍZÍ PRO JARNÍ SEZÓNU 2022:
letničky
vysázené závěsné květináče
přísada zeleniny
okrasné dřeviny
dekorační kameny
hnojiva, postřiky

w w w . z e t a s p o l . c o mw w w . z e t a s p o l . c o m

Těšíme se na vaši návštěvu

INZERCE
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Postřikovač MGM pomáhá s výukou studentů
Součástí každé správné zemědělské školy by měl být především 
dobře fungující školní statek. Protože zemědělství je oborem, 
kde s teorií rozhodně nevystačíte. Řádně vybavený školní sta-
tek tak v prvé řadě musí disponovat pestrou škálou zemědělské 
techniky, aby žáci měli šanci naučit se s ní pracovat dřív, než 
budou „vrženi do vod“ pracovní reality zemědělského provozu. 
Dobře to vědí i na České zemědělské akademii v Humpolci, kde 
průběžně doplňují a obnovují strojový park tak, aby studenti 
měli možnost seznámit se s různými druhy běžně používané 
zemědělské techniky. Jedním z posledních přírůstků je postřiko-
vač Magma 3000 od společnosti MGM a.s. Holešov. 

Zajeli jsme do Humpolce, 
abychom si avizovaný stroj 
prohlédli a hlavně vyzvědě-
li, jak jsou s ním na školním 
podniku spokojeni. Přivítal 
nás Ing. Jiří Zajíc, který půso-
bí jako vedoucí učitel praxe. 
Ochotně a bez váhání nám 
nový posřikovač předsta-
vil. „Máme ho tu od loňské-
ho podzimu a zatím je tedy 
v podstatě nepoužitý. I když 
studenti už si práci s ním vy-
zkoušeli, byť byl stroj pouze 
naplněn vodou a ne postři-
kovou jíchou. Ale to ani jiné 
nebude, žáci totiž ze zákona 
ani nesmí pracovat s che-
mikáliemi, takže při výuce 
používáme jako náplň vždy 
jen čistou vodu. To však vů-
bec nevadí, protože princip 
práce se strojem je stejný 
a studenti se tak naučí s po-
střikovačem pracovat bez 
jakéhokoliv rizika a bez zby-
tečného plýtvání postřikový-
mi preparáty,“ vysvětluje náš 
průvodce a pokračuje: „Právě 
proto, že stroj využíváme jen 
na výukové účely, máme po-
střikovač ve čtrnáctimetro-
vém záběru. Pokud bychom 
ho chtěli opravdu na plné 
nasazení v polní práci, tak by 
tento záběr pro nás byl nee-
fektivní. Školní statek obhos-
podařuje zhruba 900 hektarů 
a na zdejší pozemky bychom 
potřebovali stroj alespoň 
s rozsahem 18 m. Ovšem 
pro účely výuky a pro první 
seznámení budoucích země-
dělců s postřikovací techni-
kou je naše Magma naprosto 
ideální.“ 

Při bližším zkoumání stro-
je neušlo naší pozornosti, že 
na ramenech jsou nainstalo-
vány různé typy trysek. „No, 
vidíte – to je také kvůli výu-
ce,“ vysvětluje s úsměvem 
pan Zajíc a dodává: „V praxi 
na poli by to takto nemělo 
smysl, ale pro demonstraci 
je dobré, že je možné na dr-
žáky namontovat různé typy 
trysek a žáci tak hned vidí 
rozdíly a mohou je porovnat 
mezi sebou.“ Jak se později 
dozvídáme od pana Zdeň-
ka Daniela Micha, který má 
ve společnosti MGM na sta-
rosti obchodní oddělení po-
střikovačů, držáky trysek lze 
namontovat i několikaná-
sobné - triplet, kvadro, nebo 
penta. Zákazníci si mohou 
dokoupit také trysky nízko-
úletové, keramické, damové 
či jiné. Plastové držáky try-
sek jsou vybaveny protiod-
kapovou membránou a jejich 
pomocí jsou trysky připev-
něny na postřikové trubky 
z nerezové ocele. Trysky jsou 
seskupeny v základní výba-
vě v pěti, sedmi nebo devíti 
samostatně ovladatelných 
sekcích. 

Český výrobce 
s mnohaletou praxí

„V poslední době jsme 
náš strojový park doplnili 

o různou techniku. Bylo to 
potřeba, protože dosud vy-
užívané stroje již byly zasta-
ralé a přestávaly vyhovovat. 
Proto jsme pořídili několik 
nových, včetně postřikova-
če Magma 3000 od společ-
nosti MGM. Spolupracujeme 
s nimi již delší dobu a zajiš-
ťují nám i servis a dodávku 
náhradních dílů. To funguje 
skvěle a hlavně pružně, tak-
že jsme spokojení,“ vysvětlu-
je inženýr Zajíc. Také neopo-
mněl připomenout, že MGM 
je ryze český výrobce a jsou 
tedy rádi, že ho mohou pod-
pořit. To, ostatně, oceňuje 
většina zákazníků – jak nám 
potvrdil i pan Mich. Jejich 
společnost se řadí k největ-
ším tuzemským výrobcům 
postřikovačů již od roku 
1995. Vysoce profesionální 
techniku však vyhledávají 
i uživatelé v zahraničí. Po-
střikovače, náhradní díly 
a různé doplňky jsou vyvá-
ženy do zemí jako Německo, 
Dánsko, Holandsko, Rakous-
ko, Polsko, Slovensko, Bě-
lorusko, Bulharsko, Rusko, 
Ukrajina a Kazachstán. Kro-
mě vlastního výrobního pro-
gramu, který zahrnuje ne-
sené a tažené postřikovače 
v pracovním rozsahu od 10 
do 36 m a s obsahem nádr-
že od 600 až po 5000 l, je 
nabídka společnosti doplně-
na i o tažené a samochodné 
postřikovače značky Bargam 
a nechybí ani pestrá škálu 
nejrůznějšího příslušenství 
a doplňků.

Ze široké palety nabízené 
techniky však k nejoblíbeněj-
ším patří právě kompaktní 
tažený stroj Magma. Jde o po-
střikovač střední třídy a dů-
vodem jeho vysoké popula-
rity je především optimální 
poměr kvality a ceny. Je hojně 
poptávaný i drobnými země-
dělci, kteří si mohou vybírat 
z několika variant – kromě 
nádrže o velikosti 3000 lit-
rů, jaká je k vidění na statku 
v Humpolci, jsou vyráběny 
i verze s obsahem 2500 nebo 
2000 litrů. Variabilita existu-
je i v nabízeném pracovním 
rozsahu ramen – standardně 
je dodáváno rozpětí 18, 21 
nebo 24 metrů. Na koncovém 
rameni nechybí protinára-
zová pojistka a naklápění 
ramen dle terénu obstarává 
hydraulická pístnice.

Široká nabídka výbavy 
zajistí stroj „na míru“

„Ramena jsou ovládána 
elektromagnetickými venti-
ly a jejich výšku lze nastavit 
v rozsahu 0,5 až 2,2 met-
ru,“ popisuje pan Zajíc nový 
stroj a pokračuje: „Polyethy-
lenová nádrž má vypouštěcí 
ventil i hladinoměr a lze ji 
snadno vymýt díky rotačním 
tryskám. Na postřikovači 
nechybí ani nádrž na čistou 
vodu o objemu 260 litrů. 
Rozvod kapaliny zajišťuje 
čerpadlo Annovi Reverberi 
s minutovým výkonem 250 
litrů. Samotný postřik pak 
putuje nerezovými trub-
kami až k tryskám.“ Z další 
výbavy zmiňme ekomixer 
(50 l) na přípravu postřiků 
a šestimetrovou sací hadici 
s košem pro nasávání z ve-
dlejšího zdroje. Sací iltr 
disponuje zpětným venti-
lem. Oj je výškově stavitel-
ná a nebrzděná náprava má 
stavitelný rozchod 1500 mm 
a 1800 mm. Kromě stan-
dardního vybavení nabízí 
výrobce široký sortiment 
volitelné výbavy. Postři-
kovač Magma na humpo-
leckém školním statku je 
kupříkladu „dovylepšen“ 
o plastové blatníky kol. 
Dodatečně lze stroj vyba-
vit i přídavnými re lektory 
nebo LED páskami, které 
výrazně zlepšují práci při 
zhoršených světelných pod-
mínkách. V nadstandard-
ní výbavě je možné nalézt 
i roztažitelnou nápravu, 
pružné oje, dvouokruhové 
brzdy, převodovku čerpadla, 

zcela nově vyvinutý systém 
recirkulace kapaliny v ra-
menech a další „vychytávky“. 

Samozřejmostí dnešní 
doby jsou počítače a s tím 
koresponduje i výbava po-
střikovačů MGM, jež dispo-
nují základním terminálem 
německé irmy ME - Spray-
dos. Na přání jej lze nahradit 
so istikovanějšími terminály 
stejného výrobce a americ-

kého výrobce TeeJet jako 
jsou Basic Terminal, Touch 
800 či TOUCH 1200 s doty-
kovou obrazovkou nebo žha-
vou novinkou TeeJet Matrix 
908. Pro snadnější ovládání 
je možné avizovanou tech-
nologii doplnit joystickem. 
Užitečnými pomocníky jsou 
také GPS navigace a plně au-
tomatizovaný postřikovací 
systém TeeJet Dynajet - do-

káží výrazně snížit množství 
aplikovaného postřiku, čímž 
zlepšují nejen ekonomiku, 
ale i ekologii provozu.

„Jsme moc rádi, že jsme 
pro školu získali právě po-
střikovač Magma. Jednak je 
to vždy atraktivní a zajímavé 
pro studenty, když si mohou 
vyzkoušet práci s moderní 
technikou, ale hlavně jsou 
tím dobře připraveni na pra-
xi, která je po ukončení školy 
čeká. Zemědělské techno-
logie a stroje jdou kupředu 
mílovými kroky a je to pře-
devším na vzdělávacích in-
stitucích, aby na toto pružně 
reagovali a zvládli připravit 
absolventy, kteří tím nebu-
dou v praxi zaskočeni,“ uzaví-
rá zamyšleně Jiří Zajíc. A zdá 
se, že v Humpolci se tohoto 
úkolu zhostili opravdu zod-
povědně – i díky technice 
od společnosti MGM. 

Text: Petra Bártlová
Foto: autorka a archiv 

MGM a.s. Holešov

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

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

Jiří Zajíc s postřikovačem Magma 3000. 

Nový postřikovač pořídila humpolecká škola loni na podzim.

Zájemci o postřikovač Magma mohou vybírat z několika pracovních rozsahů ramen. 

Studenti u postřikovače při praktické výuce.  Foto: Michal Veselý.

MECHANIZACE
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zemědělství je přísev jetelo-
vin do travních porostů zdro-
jem tolik potřebného dusíku. 

Péče o porosty po přísevu 
se odvíjí od nutnosti zajistit 
přístup světla k vysetým dru-
hům. Sečení je třeba při výšce 
původního porostu 20–30 cm. 
Po první seči přísevu je mož-
né přihnojení porostů dusí-
katými hnojivy, které podpoří 
odnožování trav. Termín je 
třeba volit tak, aby byly pod-
pořeny přiseté druhy, tedy 
v době, kdy přiseté trávy vy-
tvořily kořenový systém a za-
čínají odnožovat. Jeteloviny 
není nutné přihnojovat, spíše 
podpořit symbiózu aplikací 
inokulantu při přísevu.

Díky konkurenci původní-
ho travního porostu je třeba 
počítat s tím, že efekt přísevu, 
tj. dopad na výnos a kvalitu 
píce, může být až ve druhém 
roce po přísevech. Záleží 
na původní druhové skladbě, 
přípravě porostu i druzích, 
které byly pro přísev zvoleny.

Použití inokulantů

Pro urychlení růstu jetelovin 
se využívá aplikace inokulan-
tů k osivu nebo přímo do vy-
sévaných řádků jetelovin. Kro-
mě vybraných kmenů bakterií 
rodu Rhizobium obsahují dal-
ší bakterie, které samostatně 
ixují vzdušný dusík a pro 

rostliny uvolňují fosfor navá-
zaný v půdě. Současně urych-
lují rozklad rostlinných zbyt-
ků. Hlavní bakteriální složkou 
nových inokulantů jsou kultu-
ry bakterií Azotobacter, které 
samostatně ixující vzdušný 
dusík a Bacillus megaterium, 
které z půdy uvolňují fos-
for do pro rostliny přístup-
né formy. Potravou pro tyto 
bakterie jsou rozpustné for-
my uhlíku ze zbytků rostlin. 
Ihned po zasetí začnou uklá-
dat vzdušný dusík a podpoří 
rozvoj kořenového systému. 
Dochází k rozkladu rostlin-
ných zbytků a celkové aktivaci 
půdy. Bakterie působí v nižší 
aktivitě i v následujícím roce 
(Zavřelová a kol., 2021). Proto 
inokulanty, které se zapravují 
do půdy souběžně s osivem 
podpoří konkurenceschop-
nost jetelovin, zlepší využi-
tí fosforu v půdě a přispějí 
ke zvýšení úrodnosti půdy.

Využití stroje STP 300 
na orné půdě

Secí stroj Ripper 300 umožňu-
je realizovat výsev více druhů 
rostlin do samostatných řád-
ků. Tuto skutečnost je možné 
využít při přísevech travních 
porostů, kdy je do samostat-
ných řádků vyséván zvlášť 
druh trávy a zvlášť druh je-
teloviny. Využití je rovněž při 
zakládání víceletých pícních 

porostů na orné půdě. Zvláš-
tě se může nabízet využití při 
zakládání porostů vojtěško-
trav. Vojtěška setá je primárně 
pěstována jako monokultura. 
Omezené pěstování vojtěšky 
seté ve směsi s travami vy-
plývá z její nižší konkurenční 
schopnosti. Utváření kořeno-
vého krčku vojtěšky seté ne-
umožňuje dostatečnou kon-
kurenci odnožujícím druhům 
z čeledi lipnicovitých. Ve voj-
těškotravních směsích je voj-
těška setá potlačována trávou 
a výrazně se snižuje její po-
díl v porostu. Možné řešení 
spočívá ve výrazném snížení 
podílu trávy, kdy ale nemusí 
být zajištěn odpovídající podíl 
trav v porostu. Navýšení podí-
lu travní komponenty může 
být rizikové, protože tráva je 
v růstu agresivnější a vojtěš-
ku potlačí ve fázi růstu nebo 
její růst výrazně omezí. Výsev 
vojtěšky a trávy do samostat-
ných řádků může být řešením 
výše uvedených problémů. 
Secí stroj Ripper 300 umožňu-
je rovněž nastavení různého 
poměru řádků vojtěšky a trá-
vy - na 2 až 3 řádky vojtěšky 
se tak dá vysévat 1 řádek trá-
vy. Pokusy s výsevem vojtěšky 
a trávy do oddělených řádků 
jsou podstatou projektu TAČR 
TH04030258 Inovace postu-
pů zakládání smíšených kul-
tur vojtěšky seté za účelem 
zvýšení kvality půdy a výro-
by zdravotně bezpečné píce. 
Hlavním cílem projektu je 

navrhnout postup zakládání 
smíšené kultury vojtěšky seté 
při současné aplikaci inoku-
lantů a navrhnout technické 
řešení zapravení inokulantu 
do půdy s důrazem na zacho-
vání životaschopnosti použi-
tých kultur mikroorganismů. 
Smíšené kultury vojtěšky 
seté umožní získání biomasy 
s vyváženým podílem bílko-
vinných a energetických kom-
ponent. Silážovaná biomasa 
bude bohatá na dusíkaté látky 
a zvýšení obsahu energie pro-
střednictvím travní kompo-
nenty umožní zajistit výrobu 
nejenom kvalitních, ale také 
zdravotně bezpečných krmiv.

V rámci projektu byly 
založeny poloprovozní ex-
perimenty. Příprava půdy 
spočívala v hluboké orbě 
na podzim a přípravě seťové-
ho lůžka na jaře. Stejně jako 
poloprovozní pokusy, byly 
provozní pokusy založeny se-
cím strojem Ripper 300. Stroj 
byl doplněn opěrnými koly, 
aby byla dodržena hloubka 
setí max 1,5 cm. Rozdělení 
výsevní skříně umožnilo vý-
sev trávy a vojtěšky do samo-
statných řádků. Rozteč výsev-
ních botek byla 15,5 cm. Pod 
tlakem 12 barů byl do jed-
notlivých řádků aplikován 
inokulant. 

Text a foto: prof. Ing. Jiří 
Skládanka, Ph.D., 

Mendelova univerzita 
v Brně 

 Ing. Antonín Šedek, P&L

Nejnovější poznatky u přísevů do travních porostů

Příprava porostů vychází 
z nutnosti oslabit konkurenč-
ní sílu původního travního 
porostu, aby byl podpořen 
vývoj druhů, které přisévá-
me. Před provedením přísevů 
by se travní porosty neměly 
hnojit. Vynechat je třeba i pří-
padnou podzimní aplikaci 
organických hnojiv. Důvodem 
je skutečnost, že hnojení před 
provedením přísevů primár-
ně podpoří rostliny, které 
již mají vyvinutý kořenový 
systém - zejména trávy, díky 
schopnosti odnožovat, budou 
brzdit růst přisetých druhů. 
Původní druhy mají díky dob-

ře rozvinutému kořenovému 
systému přístup k základním 
životním zdrojům potřebným 
pro růst, jako je voda a živiny. 
Přiseté druhy musí kořenový 
systém teprve vytvořit. Vhod-
né je před provedením příse-
vů provést opakované vláčení. 
Tento mechanický zásah osla-
bí původní travní porost. Pří-
sevy je dobré realizovat brzy 
na jaře. Pokud již travní po-
rost obrůstá, je nezbytné jeho 
posečení. Porosty se před pří-
sevem nesmí mulčovat. Důvo-
dem jsou alelopatické látky, 
které rostliny jednak uvolňují 
kořeny a jednak jsou uvolňo-

vány z rozkládající se nad-
zemní hmoty. Tyto alelopa-
tické látky mohou inhibovat, 
negativně ovlivňovat, klíčení 
a vzcházení přisetých druhů. 

Velmi důležité je věnovat 
pozornost výběru druhů pro 
přísev. Vhodné jsou trávy 
a jeteloviny, které mají rychlý 
vývoj. Mezi takové druhy pat-
ří jílek mnohokvětý a jílek vy-
trvalý. Tyto trávy mohou při 
dostatku vláhy, tepla a světla 
do týdne vzejít. Pro přísevy se 
v našich pokusech ale osvěd-
čily trávy, jako je kostřava 
rákosovitá nebo mezirodové 
hybridy (Festulolia), avšak 
přísev těchto druhů je třeba 
zvážit i s ohledem na krajinu. 
Úspěšně je možné přisévat 
řadu volně trsnatých druhů 
trav. Čím více je travní porost 
před přísevem oslaben, tím 
větší je šance, že bude přísev 
úspěšný. Velmi vhodné jsou 
jeteloviny, zejména jetel luční, 
který má rychlý vývoj. Pokusy 
realizované v posledních le-
tech Mendelovou univerzitou 
v Brně a irmou P&L prokáza-
ly i úspěšnost přísevů štírov-
níku růžkatého. Přísev jetelo-
vin vede nejenom ke zvýšení 
produkce, kvality a chutnosti 
píce, ale rovněž zajistí ixaci 
vzdušného dusíku. Zejména 
v podmínkách ekologického 

Mulčovací prutové brány jsou neodmyslitelnou technologií pro úspěšné přisévání a vůbec pro správnou péči o TTP. 

Porost smíšené kultury založený secím strojem Ripper 300. Vojtěška setá (Holyna) 
a festulolium (Aberniche), 1 řádek : 1 řádek, výsevek 20 kg/ha pro každou plodinu. 

Nový model secího stroj Ripper 302 s dvojkomorovou výsevní skříní, roztečí řádků 
13,6 cm a s Turbo kolrty v jedné řadě na rámu. Kompaktní stroj je vhodný nejen pro 
TTP, ale i setí klasických plodin. 

Porost založený secím strojem Ripper 302 systémem dva řádky vojtěška, jeden 
řádek trávy. To je praktická výhoda dvojkomorové výsevní skříně. 

MECHANIZACE

Přísevy do travních porostů představují relativně rychlou a jed-
noduchou možnost, jak regenerovat travní porosty. Nicméně 
kromě volby vhodné mechanizace je třeba při realizaci přísevů 
myslet i na přípravu porostů, které chceme přisévat a péči o po-
rosty po přísevu.
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Odjakživa Köckerling 

„Agrodružstvo Morkovice je 
naším dlouhodobým a váže-
ným zákazníkem,“ popisuje 
nám pan Miloslav Řepka, který 
působí jako regionální zástup-
ce společnosti P&L, spol. s.r.o. 
a jenž nás doprovodil během 
návštěvy morkovického druž-
stva. „Dodali jsme sem vícero 
různé zemědělské techniky 
a konkrétně od výrobce Köc-
kerling tu momentálně mají 
šest strojů,“ pokračuje ve vy-
světlování pan Řepka zatímco 
vstupujeme do sídla agrodruž-
stva v obci Morkovice-Slížany. 
Přivítal nás Ing. Tomáš Zezu-
lák, který – kromě toho, že 
v místním družstvu zastává 
funkci místopředsedy předsta-
venstva – působí i jako vedoucí 
rostlinné výroby. A je jasné, že 
v takto velkém zemědělském 
podniku se opravdu nenudí. 
„Máme dvě střediska. Jedno 
je přímo tady v Morkovicích, 
kde hospodaříme na 3074 
hektarech orné půdy a spadá 
to do řepařské výrobní oblasti. 
Druhé středisko je pak v Liten-
čicích. To už je bramborářská 
výrobní oblast a máme tam 
1627 hektarů orné plochy. 
Pěstujeme hlavně pšenici, dále 
sladovnický ječmen, cukro-
vou řepu, řepku ozimou, mák 
setý a – s ohledem na naši ži-
vočišnou produkci – také ku-
kuřici a vojtěšku. Zabýváme 
se i dalšími plodinami, napří-
klad dodáváme ostropestřec 
mariánský pro farmaceutické 
účely a pěstujeme také žito 
na senáž,“ vyjmenovává pan 
Zezulák. Vzhledem k velké ob-
hospodařované ploše a pestré 
škále pěstovaných plodin je 
zřejmé, že dobře promyšle-
né a zvolené musí být nejen 
veškeré agrotechnické zásahy 
i osevní plány, ale také vyu-
žívaná zemědělská technika. 
Ptáme se tedy Tomáše Zezu-
láka, proč se rozhodli právě 
pro Köckerling. A dostáváme 
trochu překvapivou odpověď: 
„Protože Köckerling tady byl 
odjakživa,“ odvětí náš hostitel 
zcela bez váhání. A s úsměvem 
dodává: „No, co si pamatuji, 
tak tady prostě vždycky něja-
ké stroje Köckerling byly za-
parkované na dvoře. Už někdy 
od počátku devadesátých let. 
A vždycky fungovaly dobře a je 
na ně zkrátka spoleh. Takže 
nebyl a není nejmenší důvod 
měnit značku.“

Přípravu půdy vyřešily 
v Morkovicích podmítače 
Allrounder 

Jak se později dozvídáme, 
v morkovickém družstvu již 
opravdu působilo několik 
různých strojů značky Köc-
kerling. Aktuálně zde „slouží“ 
secí stroj Vitu, dva kypřiče 
Vector a tři univerzální stroje 
Allrounder –pro iline-. „Tech-
nika Köckerling je tu prakticky 
pořád v zápřahu. V podstatě 
veškerou přípravu půdy dě-
láme stroji Allrounder, ty jsou 
prostě perfektní,“ vysvětluje 
inženýr Zezulák a pan Řepka 
k tomu doplňuje: „Allrounder 
má masivní, ale přitom vysoký 
rám s dobrou průchodností. 
Výsledkem je optimálně při-
pravená půda, a to i za zhor-
šených podmínek.“ Ostatně, 
o preciznosti práce tohoto 
univerzálního stroje jsme se 
mohli v Morkovicích přesvěd-
čit na vlastní oči, když jsme 
zavítali na pole, které zrovna 
brázdil Allrounder –pro iline- 
ve čtrnáctimetrovém záběru. 
V agregaci s kolosálním páso-
vým traktorem o výkonu 692 
koní tak rázem vznikla impo-
zantní a především velmi vý-
konná a mimořádně efektivní 
pracovní dvojice, jejíž práci 
bylo radost sledovat. Navzdo-
ry mimořádnému pracovní-
mu výkonu by však s jedním 
podmítačem v Morkovicích 
rozhodně neobstáli. A tak čtr-
náctimetrový Allrounder pro-
iline je ve zdejším strojovém 

parku zastoupen hned dvakrát 
a jako bonus i menší „kolega“ 
– Allrounder –pro iline- s pra-

covním rozsahem 10 metrů. 
A díky své univerzálnosti tyto 
stroje rozhodně nezahálí. „Teď 
na jaře je ideální na přípra-
vu secího lůžka a zpracování 
zimní orby. Zajistí perfektní 
urovnání povrchu a také me-
chanicky likviduje plevele. 
Půda je provzdušněná a má 
optimální drobtovitou struk-
turu. Takže skvělé podmínky 
pro zasetí a vzcházení plodin,“ 
vysvětluje pan Řepka a vzápětí 
doplňuje, že Allrounder lze vy-
užít i na zapravení kejdy nebo 
meziplodin a dobře připraví 
i pozemek na setí do mulče. 
Hlavním pracovním nářadím, 
které se stará o dosažení op-
timálního zarovnání plochy, 
je hydraulický levelboard. 
Při mělkém jarním zpracová-
ní půdy se obvykle využívají 
šípové radličky, které půdu 
dobře provzdušní. STS válce 
s přídavným hřeblem pak dob-
ře utuží secí lůžko a připraví 
kýženou drobtovitou struk-
turu. Společnost P&L dodává 
kombinátory Allrounder –pro-
iline- v několika pracovních 

záběrech od 6 do 14,5 metrů. 
Za zmínku určitě stojí i vyso-
ký plošný výkon těchto stro-
jů – díky lehkému tažení tak 
dosahují spotřeby nafty pou-
ze 4,5 l/ha. Což je – zejména 
s přihlédnutí k současným ce-
nám pohonných hmot – určitě 
velmi příjemný bene it. 

Flexibilita pro maximální 
využití

„Köckerling se u nás uplatní 
i při samotném setí. Máme 
k dispozici více strojů, ale dis-

kový secí stroj Vitu je vždy zá-
rukou kvalitního zasetí - díky 
technickému řešení dvojitých 
výsevních disků,“ pokračuje 
pan Zezulák ve výčtu pracov-
ních úkolů strojů Köckerling. 
„A neobešli bychom se ani bez 
kypřičů Vector, které využívá-
me hlavně na hluboké kypře-
ní.“ A pan Řepka dodává: „Ve-
ctor je poměrně všestranný 
- kromě hlubokého kypření 
ho lze dobře využít i na mělké 
kypření pro mulčovací setí. Je 
to Köckerling, takže robustní 
a odolný stroj, který je ovšem 
překvapivě snadno ovlada-
telný a manévrovatelný.“ Jak 
se dále dozvídáme, uživatelé 
u tohoto stroje oceňují systém 
Easy-shift, který umožňuje 
nastavení pracovní hloubky 
během jízdy a to přímo z ka-
biny traktoru. Multifunkčnost 
stroje je ještě více podpoře-
na modulární stavbou rámu, 
čímž je umožněno dodatečné 
rozšíření pracovního záběru 
– jednoduše našroubováním 
vnějších přírubových rámů. 
Kypřič je tak možné lehce při-
způsobit aktuálním podmín-
kám na poli i výkonu tažného 
traktoru. Zájemci o Köcker-

ling Vector mohou vybírat ze 
základních pracovních záběrů 
4,6 m (lze rozšířit na 6,2 m), 
5,7 m (rošíření na 8 m) nebo 
7 m (rozšíření na 9 m).

Velká variabilita je i v mož-
nosti využitých pracovních 
orgánů. Při mělkém zpracová-
ní (do 15 cm) se využívá pou-
ze 8 cm široké dláto a šípové 
radličky s různým úhlem, při 
střední hloubce (okolo 25 cm) 
lze použít jen dláto a odhr-
novací plech na slupici a pro 
maximální hloubku (35 cm) 
se na slupice namontují úzká 
dláta. Díky této lexibilitě 
je vždy zajištěn optimální 
pracovní výkon stroje – a to 
v různých podmínkách a při 
rozličné hloubce zpracování 
půdy. Standardně se na kypři-
či Vector využívají nivelátory 
a smykové desky které jsou 
výškově stavitelné a obstarají 
urovnání půdy. A, samozřej-
mě, nechybí dvojitý STS válec, 
který je zárukou optimálního 
utužení povrchu. Závěrečným 
pracovním krokem jsou zavla-
čovače pro celkové urovnání 
půdy a vyvláčení plevelů.

Kromě samotné kvality 
práce strojů Köckerling si 

Tomáš Zezulák pochvalu-
je i odolnost a výdrž strojů. 
„Stroje nám dodala společ-
nost P&L, která zajišťuje 
i servis. To jsou opravdu pro-
fesionálové, takže dodávka 
náhradních dílů i další služby 
fungují skvěle. Nějaké větší 
opravy v podstatě ani nejsou 
nutné, technika Köckerling 
funguje spolehlivě a hodně 
vydrží. Pokud už je náhodou 
něco potřeba seřídit či opra-
vit, tak to v drtivé většině 
případů zvládnou naši chlapi 
na dílně sami. Takže pokud 
jde o údržbu a servis, tak 
opravdu nemám výhrady.“ 

„Tím, že pěstujeme kuku-
řici a další speci iké plodiny, 
musíme, pochopitelně, dbát 
na dodržování protierozních 
opatření a zohlednit to při 
zpracování půdy. A Köckerling 
nám s tím hodně pomáhá,“ 
uzavírá pan Zezulák spokoje-
ně a s úsměvem poznamená: 
„My jsme Köckerlingu věrní 
z jednoho prostého důvodu – 
zatím zkrátka nikdo nevymy-
slel nic lepšího.“

 Text: Petra Bártlová
Foto: autorka, Miloslav Ře-

pka a archiv Köckerling

Agrodružstvo Morkovice, družstvo hospodaří na 4701 hektarech 
půdy a touto rozlohou se řadí mezi největší zemědělské podni-
ky na Kroměřížsku. Zaměstnává 105 lidí a celkový roční objem 
dosahuje zhruba 300 milionů korun. Kromě rostlinné výroby se 
zde věnují i chovu holštýnského skotu, přičemž základní stádo 
čítá 850 dojnic. Z uvedených čísel je zřejmé, že jde o profesionál-
ní zemědělský podnik a takový si žádá i profesionální zeměděl-
skou techniku. Určitě tedy nepřekvapí, že v široké lotile využí-
vaných strojů nechybí značka Köckerling.

Spokojený tým u stroje Köckerling Allrounder (zleva): Tomáš 
Zezulák, Patrik Ulehla (mechanizátor), Miloslav Řepka a Petr 

Žižlavský (obsluha stroje).

Köckerling Vector o pracovním záběru 9 m.

Foto z předávání kypřiče Vector Agrodružstvu Morkovice. Kypřič Köckerling Vector má široké možnosti uplatnění.

Univerzální stroje Allrounder zajišťují v Morkovicích veškerou přípravu půdy.

MECHANIZACE
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Zabijačky vyplňovaly po sta-
letí období mezi Vánocemi 
a Velikonocemi. Probíhaly 
pod dohledem řezníka, při-
čemž celý proces zpracování 
poraženého prasete a vý-
roba zabijačkových dobrot 
měl svá pevná pravidla. Tato 
společenská událost, během 
níž se potkávali obyvatelé 
z celé vesnice a byla spoje-
na se zpěvem a hudbou, je 
však na ústupu. Pěkně vykr-
mených „pašíků“, kteří jsou 
základem zabijaček, ubývá 
a v příštích letech plánuje 
omezit, nebo dokonce úpl-
ně ukončit chovy desítky 
chovatelů. „Pokud skutečně 
dojde k tak zásadnímu ome-
zení českých chovů prasat, 
na některé tradice už bude-
me moci jen vzpomínat,“ říká 
s povzdechem prezident Ag-
rární komory ČR Jan Doležal. 
Přitom jsou to právě tradice, 
které pomáhají společnos-
ti uchovávat svou historii 
a identitu. 

Porážky „humánním 
přístupem“

Ještě v roce 2012 se dle údajů 
Českého statistického úřadu 
uskutečnilo 125.000 domá-
cích zabijaček, loni to bylo 
jen 93 000. K úbytku zabi-

jaček přispívá i legislativa, 
podle níž je zapotřebí každé 
prase evidovat u Státní ve-
terinární správy. „U domácí 
zabijačky mohou být maso 
a výrobky z prasete použity 
jen pro domácí potřebu, kdy 
novela veterinárního zákona 
okruh osob rozšířila na oso-
by blízké, tedy i přátele či 
sousedy,“ uvádí mluvčí vete-
rinární správy Petr Vorlíček. 
Do otázky zabijaček promlu-
vila i Evropská unie, která 
například stanovila, že zvířa-
ta musí být omračována „hu-
mánním způsobem“, tedy tře-
ba pomocí jatečních pistolí 
a nikoli palicí nebo kladivem, 
jak tomu bývalo kdysi.

Chovatelé se odhodlávají 
skončit

Klesá nejenom počet domác-
ností, které si vykrmují prase 
v chlívku, ale snižují se i cel-
kové stavy prasat chovaných 
v Česku. Z 3,7 milionu kusů 
v roce 2000 se tento počet 
zmenšil na 1,5 milionu v loň-
ském roce. A situace se nelep-
ší, naopak se zhoršuje a hrozí 
další pokles, když chovatelé 
dlouhodobě řeší prodej zví-
řat pod výrobními náklady. 
Podle nedávného průzkumu 
Agrární komory, do něhož 

se zapojilo 143 podniků, 
plánuje v letošním roce tuto 
činnost omezit 43 procent 
dotázaných podniků a úplně 
skončit s chovy prasat chce 
30 procent oslovených ze-
mědělců, do roku 2030 pak 
téměř 52 procent. „České 
chovatele vede k tomuto ra-
zantnímu rozhodnutí přede-
vším raketový růst vstupních 
nákladů v posledních měsí-

cích, který dosahuje desítek 
až stovek procent. Zdražují 
krmné směsi, energie, po-
honné hmoty a zvyšují se 
také mzdové náklady. Země-
dělci ale mají omezené mož-
nosti promítnout tento růst 
do cen, za které prodávají své 
výrobky,“ říká Jan Doležal. 
Zemědělce trápí také ome-
zené možnosti odbytu, ne-
dostatek pracovníků a nízký 

počet nových zájemců o ten-
to obor. Záměr omezit chovy 
prasat spojují čeští zemědělci 
podle dalšího průzkumu Ag-
rární komory také se změ-
nami v systému rozdělování 
zemědělských dotací.

Chovatelé prodělávají

Podle údajů Českého stati-
stického úřadu z října stál 

kilogram prasete v živé 
hmotnosti 25 Kč, což je 
meziroční osmiprocent-
ní pokles. Naopak náklady 
vlivem cen krmiv, energií 
i lidské práce stoupají. Cho-
vatelé tak podle komory 
prodělávají 800 až 1 000 Kč 
na každém praseti. "Hlavní 
příčinou nízkých výkupních 
cen je levné a předotované 

Poslední zabijačka v Čechách a na Moravě?

Hospodářská 

pomoc EU 

podnikům 

v souvislosti 

s ruskou invazí 

na Ukrajinu

Školní projekt 

na ozdravení 

jídelníčku 

zajímá stále 

více škol

30 39

Potravinářský
obzorNOVINY PRO ČESKÉ POTRAVINÁŘE A SPOTŘEBITELE
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Vepře chovají v Chotěšovicích na slámě.

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

Půst není 

vhodný 

pro každého, 

benefit je ale 

jednoznačný
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Pod tímto označením uspořádala Agrární 
komora na farmě známých farmářů Kar-
la a Jiřího Horákových v Choťovicích pro 
novináře zabijačku s cílem vyvolat diskuzi 
o chovu vepřů a situaci v dodávkách vep-
řového masa na náš trh, ale nejen o tom.
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vepřové maso z jiných čás-
tí Evropské unie, přede-
vším ze Španělska, Němec-
ka nebo Polska, které pak 
v Česku prodávají obchodní 
řetězce," zastává názor člen 
představenstva Svazu cho-
vatelů prasat Petr Coufal.

Klesá soběstačnost

Zároveň klesá i naše sobě-
stačnost v produkci vepřo-
vého, která se pohybuje mezi 
čtyřiceti a padesáti procenty 
a k uspokojení poptávky je 
nutné zbytek dovážet. "Uza-
vírání chovů povede k dal-
šímu poklesu potravinové 
soběstačnosti Česka a pro-
hloubení závislosti na do-
vozech ze zahraničí," uvádí 
Jan Doležal a vysvětluje, že 
u vepřového masa musí-
me ročně dovážet více než 
200 000 tun, tedy asi polo-
vinu domácí spotřeby, jež 
se dlouhodobě pohybuje ko-
lem 43 kilogramů na osobu 
za rok. V případě tržních vý-
kyvů, jako je například další 
rozšíření afrického moru 
prasat v Evropě, může dojít 
k prudkému nárůstu cen pro 
zákazníky, než jaký zažívají 
v posledních měsících. Podle 
někdejšího senátora a býva-
lého prezidenta AK ČR Jana 
Veleby čeká naše občany 
„výrazné zvýšení cen masa 
a občas i prázdné regály su-
permarketů.“ 

Farma jako rodinný 
podnik

Přítomní novináři se pak 
měli možnost seznámit 
s chodem Farmy Choťovice, 
v jejímž čele stojí otec a syn 
Horákové, oba zemědělští 
inženýři. Energeticky so-
běstačnou rodinnou farmu 
začal před osmadvaceti lety 
budovat Karel Horák, když 
koupil bývalé JZD a při jeho 
provozování se nechal vést 
ideou zdravého chovu. Karel 
Horák, jehož syn Jiří je již je-
denáctou generací rodu, se 
zabývá zemědělstvím více 
jak 40 let, přičemž historie 
rodu sahá až do roku 1630. 
Dnes hospodaří na ploše 
o rozloze 600 hektarů a cho-
vá 300 holštýnských krav 
na mléko, 50 býků na výkrm, 
180 prasnic a 2 000 prasat. 
Na 250 hektarech pěstují 
kukuřici a na 150 hektarech 
ozimou pšenici a vojtěšku. 
Celkem je na farmě zaměst-
náno 40 lidí. 

Chov prasat, na který 
se především zaměřuje, 
se od většiny jiných farem 
odlišuje především tím, 
že mimo porodnici pras-

nic veškerá zvířata chovají 
na slamnaté podestýlce, 
selata do 25 kil na vyhří-
vaných betonových podla-
hách. Prasnice se vyznačují 
velkým tělesným rámcem 
a dlouhověkostí, ty jsou 
chované na slámě, která se 
dál zužitkuje v kompostu 
a každoročně se jí postupně 
vyhnojují pole. Ročně je to 
skoro 200 hektarů a kom-
post se slámou takto oboha-
cenou prasečí kejdou se mí-
chá s hnojem od krav. Menší 
část této slámy od prasnic 
se pak dodává i do bioply-
nové stanice. Toto hospo-
dářství se může chlubit tím, 
že vyhnojují svá pole přede-
vším ekologicky, přírodním 
způsobem, s co nejméně 
chemie. Farma chová vý-
hradně plemeno České bílé 
ušlechtilé a to především 
pro jatečnou produkci. 

Farma funguje jako rodin-
ný podnik. Živočišnou výro-
bu má na starosti Karel Ho-
rák, kromě jiného předseda 
Svazu chovatelů holštýnské-
ho skotu, účetnictví spravu-
je jeho manželka Iva. Nad 
rostlinnou produkcí, bioply-
novou stanicí a bourárnou 
masa s výrobnou bdí syn Jiří 
a o hotel pečují dcera Jana 
s manželem Ondřejem. Celý 
tým v praxi ukazuje, že ze-
mědělství lze zkombinovat 
s ochranou životního pro-
středí. 

Ztráty z chovu prasat 
musí vyrovnávat

Výkupní cena prasat je dnes 
stejná jako v roce 1994, kr-
mivo a vše ostatní je ale od té 
doby mnohonásobně dražší. 
Náklady na odchov jsou přes 
35 Kč za kilogram živé váhy. 
Choťovické farmě díky tomu, 
že zde probíhá celý proces 
od narození až po porážku 
a zpracování masa a další 
aktivity pro návštěvníky se 
daří ztráty z chovu prasat 
vyrovnat. Pokud však někdo 
prodává pouze živá prasata, 
pak při stejné velikosti far-

my jako má ztrátu pět až šest 
milionů Kč. Proto řada farem 
končí. 

Kvalitní krmení 
a prémiové vepřové maso

Jako jediní v republice krmí 
prasata švýcarským kr-
mivem Qualivo Premium 
na bázi bylinek obsahujícím 
přírodní mikronutrienty 
sloužící k posílení imunit-
ního systému, úpravě trá-
vení, kontrole potenciální 
stresové situace a zvyšování 
výkonu zvířat při výkrmu. 
Prasata k němu mají přístup 
dvacetčtyři hodin denně. 

„V našich chovech jsme 
zavedli švýcarskou metodu 
krmení a chovu s důrazem 
na imunitu zvířat, která žijí 
v čistém prostředí a chov je 
prostý hormonů, antibiotik 
a dalších nadužívaných me-
dikací.“ říká Karel Horák. 
Výsledkem je velice jemné, 
křehké, šťavnaté a lehce 
stravitelné maso s optimál-
ní výškou špeku, ideálním 
podílem libové svaloviny 
a krátkou dobou kuchyňské 
úpravy. „Normální kotlet 
děláte na pánvi šest minut, 
z našeho masa ale jen tři 
minuty,“ vysvětluje Karel 
Horák.

Maso pro Rohlik.cz 
a vlastní prodejny

Na farmě produkují vepřové 
maso pod značkou Qualivo 
pro Rohlík.cz a vlastní pro-
dejny. Rohlík odebírá maso 
každý den a zákazníkovi ho 
dodá do devadesáti minut. 
Přímo v areálu stojí jatka 
na prasata (hovězí si ne-
chávají porazit na blízkých 
jatkách), bourárna, výrobna 
i prodejna. Další dvě vlastní 
prodejny zřídila farma před 
necelými pěti lety v Hradci 
Králové a Praze. V pondělí, 
úterý a ve středu se vyrábí, 
ve čtvrtek a v pátek prodá-
vají hotové výrobky v Cho-
ťovicích, do prodejen v Pra-
ze a Hradci Králové je zaváží 

třikrát týdně. „Pro nás je 
důležité, aby se zboží toči-
lo, aby bylo stále čerstvé,“ 
říká Jiří Horák. „Vyrábíme 
kompletní sortiment párky, 
salámy, klobásy, tlačenku, 
některé výrobky jsou zcela 
bez éček,“ dodává.

Základem rozvoje je 
bioplynová stanice

V roce 2012 spustili na far-
mě bioplynovou stanici, 
jejíž provoz pak umožnil 
výstavbu energeticky sobě-
stačného hotelu otevřené-
ho o dva roky později. Bio-
plynová stanice spotřebuje 
denně přes 40 tun materiá-
lu, z něhož vyrobí 835 kilo-
watt energie za hodinu, což 
bohatě stačí na vytopení 
farmy, bourárny masa, dílen 
i hotelu a ještě je více než 
devadesát procent elektřiny 
prodáváno do distribuční 
sítě. Na této energii je zce-
la a bez problému závislých 
10 rodinných domů z ne-
daleké výstavby. Uplatnění 
najde i odpad vznikající při 
samotné výrobě bioplynu. 
Energeticky vyčerpaný zby-
tek z výroby bioplynu, fu-
gát, se využívá jako hnojivo 
na poli, kdy pomocí speciál-
ně vyrobeného stroje (AFA) 
aplikují hnojivo do porostů 
pšenice i kukuřice. „Cílem 
tohoto stroje bylo jezdit 
v kolejovém řádku v prů-
běhu vegetace a nahradit 
průmyslová hnojiva,“ říká 
J. Horák. Další možnost ap-
likace je i pomocí závlaho-
vého systému a otočného 
třistametrového ramene 
se jím samočinně zavlažu-
je a hnojí pole. Tím se šetří 
prostředky na řidiče a stroj. 
Pevné zbytky (separát) se 
využívají jako organické 
hnojivo a také na výrobu pe-
letek jako podestýlka. A co 
je neméně zajímavé, toto 
palivo z bioplynky jsou ma-
jitelé schopni zcela vyčistit 
na úroveň paliva dodávané-
ho běžně v celorepublikové 
plynárenské síti.

Uzavřený kruh 
hospodaření

Stavbou hotelu s wellness 
včetně bazénu se slanou 
vodou, hřištěm a Hopík aré-
nou pro děti došlo k uza-
vření jakéhosi pomyslného 
kruhu, kdy na farmě zasejí, 
sklidí, nakrmí domácí zví-
řata, odpad využijí v bioply-
nové stanici, v níž si vyrobí 
elektřinu a teplo, rozbourají 
maso, z něhož řezník vyrobí 
uzeniny a vše putuje na stůl 
v restauraci a do podni-
kových prodejen. Jediným 
přebytkem z hospodářské 
produkce, který sami nezu-
žitkují, je mléko, které dodá-
vají do mlékárny. 

V Choťovicích se tak vrá-
tili k logice a praxi uvažo-
vání našich předků, kteří si 
opatřovali zdroje energie 
ve svém okolí, a to činnost-
mi spojenými s pěstováním 
rostlin, chováním dobytka 
i zpracováním komposto-
vatelných přírodních odpa-
dů. Dá se tak směle označit 
za farmu budoucnosti, u níž 
by propagátoři našli prak-
ticky vše podle „receptury“ 
Grean Deelu, tedy Zelené 
dohody EU. Žije se na ní 
ekologicky, bez větších ztrát 
a vše se v podstatě velmi ro-
zumně zužitkuje.

Bohumil Brejžek 

ZPRAVODAJSTVÍ

Poslední zabijačka v Čechách a na Moravě?
pokračování ze str. 1

Dobré myšlenky je 
možné a účinné 
třeba i zopa-
kovat a tak se 
v souvislosti 
s prohláše-
ním 31. sně-
mu AKČR, který 
proběhl o víkendu 
3. 4. 2022, vraťme 
k zásadní pravdě. Pronesl ji 
zhruba před 9 roky kardinál 
Dominik Duka při setkání 
v Arcibiskupském paláci 
v Praze s Janem Velebou, v té 
době prezidentem téže čes-
ké agrární komory, jejíž dele-
gáti nedávno rozhodli mimo 
jiné o zásadních požadavcích 
na vládu naší země.

Během diskuse se tehdy 
kardinál Duka optal Jana 
Veleby, jaké jsou zásoby těch 
nejdůležitějších agrárních 
komodit ve státních hmot-
ných rezervách. Tenkrát to 
bylo na 6,5 roku. Kardinál 
pokýval a řekl, že stačí jed-
na pandemie, nějaká živelní 
pohroma a to už nechtěl ani 
připomínat i možnost vál-
ky, aby se uzavřely hranice 
jednotlivých států a každý 
si hájil to své rezervy doslo-
va zuby nehty. Měl na mysli 
zásoby obilí, masa, sušeného 
mléka, pokrutin a dalších kr-
miv, aby byla zajištěna výživa 
národa. To je to nejdůležitěj-
ší, po čem nyní především 
touží Ukrajinci a při jednotli-
vých setkáních nám říkají, že 
nyní je nezbytné dovést jim 
potraviny a léky a ne stále 
jen volat po dalších zbraních.

Když si dáme do kontex-
tu dnešních dní prohlášení 
účastníků sněmu Agrární 
komory ČR zjistíme jak jed-
notlivé body jsou hodny 
toho nejlepšího národohos-
podáře, co myslí na nejzá-
kladnější potřebu k přežití. 
Potraviny by měly zůstat 
v takové míře doma, aby za-
jistily lidem jistotu přežití ne 
na den, jak je tomu u řady 
komodit ve státních hmot-
ných rezervách, ale opět 
na roky. Ani měsíce nestačí. 
Proto se hovoří v prohlášení 
i o zastavení přehnaných vý-
vozů zejména obilí do třetích 
zemí a to jen proto, že ceny 
byly hlavně pro překupníky 
velmi zajímavé a nešlo jim 
proto o tvoření rezerv v tom 
kterém evropském státě. 
A do jaké míry je pravda, že 
EU nedovoluje bránit těm-
to vývozům u jednotlivých 
zemí je z pohledu národo-
hospodářů nesmyslné a dá 
se věřit tomu, že je to jen 
výmluva, co postrádá opět 

na dobrém chová-
ní národohos-

podářů. Jak 
jsme nedáv-
no mohli ale 
slyšet v hlav-

ních zprávách 
našich televizí, 

ve státních hmot-
ných rezervách se ho-

voří v tomto smyslu skuteč-
ně jen o dnech a u potravin 
je to nejen na pováženou, 
ale červené blikající světlo 
na poplach je třeba okamži-
tě zastavit a v tomto smyslu 
konat.

Na venkově odjakživa ví-
tězil zdravý rozum a nyní se 
to i díky tomuto prohlášení 
jen potvrzuje. Je naprosto 
nezbytné myslet na potře-
by našich lidí i přes dob-
ročinnost, jíž se vyznačují 
naší vládní představitelé 
během pomoci Ukrajině. 
Padly na ni doposud skoro 
3 miliardy korun a jak bě-
hem stejného víkendu co se 
konal sněm AKČR zaznělo 
v televizním zpravodajství 
se počítá s dalšími výdaji 
pro tuto pomoc potřeb-
ným a to až do výše 12 mi-
liard korun. Ano, pomoc 
je důležitá a potřebná, je 
nutné myslet souběžně ale 
i na naše obyvatele a nene-
chat nic jen na dalším , tak 
trochu náhodném vývoji, 
jak se děje i v EU prostřed-
nictvím Green Dealu, co byl 
nastaven v době klidu zbra-
ní. Nyní se ale mnohé změ-
nilo a právě i v tomto ohledu 
je na to třeba co nejrychleji 
reagovat. Zemědělci vědí 
jak na to a zaslouží si po-
chvalu. Naopak o odsouzení 
si za nejapný výrok o ag-
robaronech , co chtějí jen 
peníze do své kapsy si říká 
jeden z čelných představi-
telů Hospodářské komory 
a prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu Tomáš 
Prouza. On totiž ve víře, že 
chrání řetězce před kritikou 
vysokých marží , jen vypus-
til štěk, co nemá reálný pod-
klad a těžko s ním i budou 
souhlasit manažeři těchto 
irem, kteří jsou v té tak zva-

né potravní vertikále na jed-
né lodi , počínaje zemědělci 
přes potravináře až po ob-
chod. Tím se jen shodil a tak 
jen věřme, že zdravý přístup 
k tomu nejzákladnějšímu, 
k potravinám zvítězí a tyhle 
přestřelky si napříště dotyč-
ní odpustí.

Eugenie Línková

Zdravý rozum 
venkov neopustil

Hlavní postavou zabijačky je šikovný řeznícký mistr

Jiří Horák, Jan Doležal a Karel Horák

Druhá půlka se už zpracovává
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Editorial

Potraviny hladovějícím 
a léky zastavující krvácení

Jaro jede na plný plyn. Kéž 
by tomu bylo i se skutečným 
plynem, co na něm závisí 
nejen průmyslová výroba, 
ale  částečně i zemědělství, 
vyhříváme s ním  nejen 
naše domy ale i celá sídli-
ště. V tomato  čísle se  tentokrát  částečně  věnujeme 
právě vlivu narůstajících cen energií na ceny potravin  
a to nejen v rozhovoru s odbornicí na energetiku v tom 
pravém slova smyslu, ale i kratšími výstupy  s řediteli 
potravinářských irem.  Svěřili se nám, že nejdřív co-
vid a následně válka na Ukrajině jim působí problémy 
ve výrobě. Daří se jim problémy řešit, žádné výpadky 
v zásobování toho nejdůležitějšího, tedy potravinami, 
jsme u nás nezaznamenali. A to nyní máme o nejmé-
ně 300 tisíc ukrajinských  strávníků víc. Ti co tu žijí 
a denně  toužebně čekají na  zavolání  jejich blízkých 
z míst bojů říkají, nejvíc potřebujeme nejen zbraně ale 
i potraviny  a léky. Musí zvítězit rozum a vyjednávání 
na obou stranách. K navýšení denní výroby potravin, 
přispívá i ohromná solidarita lidí. Potraviny z Čech 
jdou ve velikém na záchranu hladovějících. Jeden pří-
klad za všechny. Jde o koncern, jehož jednotlivé irmy 
vyvezly na Ukrajinu hned v první vlně pomoci za 15 
milionů korun nejen potraviny, ale i léky. Je to Agrofert, 
co do postižených oblastí jeho jednotlivé irmy posílají 
trvanlivé potraviny. Mimo jiné tam již odešlo na 48 ti-
síc litrů rostlinných olejů, 42 tun mouky, desítky palet 
mléčných produktů, trvanlivého salámu, párků a paštik.
Díky tomu, že Agrofert působí de facto v každém koutě 
České republiky, zaměstnanci s dobrým srdcem pomá-
hají adresně tam, kde je to potřeba. K uprchlickým cen-
trům se pak distribuuje ve spolupráci s potravinovou 
bankou pečivo z Penamu a United Bakeries. Vedle ma-
teriální a dobrovolnické pomoci v tuzemsku se organi-
zuje zasílání produktů do postižených oblastí na Ukra-
jině. Společnost Synthesia zaslala na 25 tun hnědého 
uhlí, které poslouží pro vytápění vlaku přizpůsobeného 
k bydlení. Až do nemocnice ve Lvově dojela Oxyceluló-
za, což je český unikátní farmaceutický produkt slouží-
cí k zastavování krvácení. V bojích na Ukrajině umřeli 
tisíce vojáků, stovky civilistů, děti nevyjímaje a někdy 
i zcela zbytečně, vykrvácením. Citelně chybí léky a Oxy-
celulóza , jako náš  český unikátní výrobek,  doslova 
denně zachraňuje na frontě v Ukrajině životy. Pomáhají 
i ostatní české irmy. Je to ukázka obrovské solidarity 
našich lidí v době nesmyslné války. Na Ukrajině, která 
po Rusku  a USA je dalším největším vývozcem obilí 
letos prakticky žádná úroda nebude a to nejen obilí, 
ale ani olejnin a tak žluť našich řepkových polí s oleji 
vysoké kvality a nutriční hodnoty snad konečně dojde 
uznání. Profesorka MUDr Věra Adámková z IKEM právě 
řepkovému  oleji  v našem magazínu před časem vysek-
la poklonu. Dodala jednoznačné odborné důkazy o vý-
znamné její nutriční hodnotě. Je to navíc komodita  pat-
řící mezi ty tak zvaně zlepšující, s vlivem na dobrý půdní 
pro il. Její kořeny  rostou  pěkně do hloubky a dokáží 
půdě dodat na kyslíku, zpřístupnit lépe vláhu a proto 
i naši předkové věděli, proč ji v tak hojné míře pěstují. 
Jen  je i u ní nutné dodržovat  dříve tak prosazovaný 
sedmihoný osevní postup a plodiny jednoduše střídat 
a ne dávat řepku po řepce a dohánět  výživu půdy ne 
touto přirozenou cestou, ale chemií. Tomu nastavuje 
přísná pravidla Zelená dohoda-Green Deal, v tomto pří-
padě  je to její přínos kvalitě půdy a z ní vzešlé dobré 
úrody se zdravými komoditami. Tak prostě a jednoduše 
je to v přírodě zařízené a my jsme  to nejen u nás, ale 
hlavně ve státech západní Evropy a především  v USA  
pod tlakem lepších zisků podcenili. Nyní nadešel čas , 
postavit se čelem i k této tematice.
Jako vždy, i tentokrát přinášíme v magazínu celé spek-
trum zajímavostí. Nechybí ani recepty spojené s půst-
ním obdobím, kdy po zimě chceme očistit své tělo 
od nadměrných dávek tuků, cukrů, odlehčit organismu 
a dodat  naopak živiny z dobře a zajímavě připrave-
ných pokrmů ze zeleniny. Navíc  jsme ocenili i příklad 
jednoho kuchaře, co učí vařit tyto dietní dobroty děti 
z dětských domovů a předává jim zkušenosti z oboru 
pro život nanejvýš důležitému. 

Hezké počtení

Eugenie Línková
šéfredaktorka 

Prohlášení 31. Sněmu AK ČR
Vážený pane premiére, váže-
né paní ministryně a pánové 
ministři, vážené paní po-
slankyně a pánové poslanci,
bezpečnostní situace v Ev-
ropě, ale i v celém světě se 
za posledních několik týd-
nů zásadně změnila. Kromě 
obranyschopnosti Evropské 
unie a jednotlivých členských 
zemí je třeba zaměřit se také 
na potravinovou a energetic-
kou bezpečnost. Válečný kon-
likt na Ukrajině se již nyní 

projevil a bude dále projevo-
vat extrémním růstem cen ně-
kterých zemědělských komo-
dit, a především enormním 
růstem cen zemědělských 
vstupů, jako jsou hnojiva, pali-
va, energie, krmiva aj. To bude 
nevyhnutelně znamenat vý-
padek produkce či nárůst její 
ceny, zejména pokud bude-
me závislí na dovozech. Jako 
produkční zemědělci, kteří 
zajišťují většinu surovin pro 
výrobu potravin v této zemi, 
vidíme jako svoji povinnost 
varovat zavčas před hrozícím 
výrazným zdražením potra-
vin a ohrožení potravinové 
bezpečnosti České republiky, 
potažmo celé Evropy.

Vyzýváme proto politiky 
na území České republiky 
i Evropské unie, aby v této 
zcela mimořádné situaci zá-
sadně přehodnotili otázku 
potravinové bezpečnosti Čes-
ké republiky a vytvořili stra-
tegii pro zásobování obyvatel 
s cílem zmírnění aktuálních 
i budoucích cenových výkyvů.

Ve chvíli, kdy je zcela zásad-
ně ohrožena faktická i cenová 
dostupnost potravin a energií 
pro všechny obyvatele Evropy 
i světa, je nutné minimálně:
1. Odložit účinnost refor-

my Společné zemědělské 
politiky do doby, než po-
minou nejdrastičtější do-
pady koronavirové pande-
mie a ukrajinsko-ruského 
kon liktu na dodavatelské 
řetězce, nárůst cen energií, 
pohonných hmot, hnojiv, 
základních zemědělských 
komodit a potravin.

2. V mezičase přehodno-
tit Národní strategický 
plán a rámcové nasta-
vení reformy Společné 
zemědělské politiky pro 

roky 2023-2027, zejmé-
na v těchto parametrech:

 – Umožnit členským stá-
tům navýšit maximální 
možnou alokaci na tzv. 
vázané platby z nynějších 
15 na 20 % s cílem podpo-
řit produkci komodit, jako 
jsou ovoce, zelenina, mlé-
ko, maso a další.

 – Pozastavit či přehodnotit 
účinnost některých poža-
davků základní podmíně-
nosti, které jsou výrazně 
ambicióznější než v sou-
časném období.

 – Zemědělce je třeba pod-
pořit v udržitelné produk-
ci, nikoliv je od produkce 
odrazovat.

 – Přehodnotit nastavení 
tzv. ekoschémat a nastavit 
je způsobem, který zajis-
tí, že ekoschémata budou 
pro zemědělce dosažitelná 
a zároveň nebudou admi-
nistrativně náročná či ji-
nak demotivující.

 – Nevyžadovat po země-
dělcích, aby od roku 2023 
uváděli ornou půdu do kli-
du bez produkce.

3. Neznevýhodňovat pro-
dukční zemědělce. Je 
nezbytné v současné situ-
aci nastavit redistributiv-
ní platbu ve Strategickém 
plánu tak, aby odpoví-
dala struktuře našeho 
zemědělství a nastavení 
v okolních zemích. Prů-
měr redistributivní platby 
v EU je 13 %. Není možné 
v době akutního ohrožení 
potravinové soběstačnosti 
navrhovat pro Českou re-
publiku 23 %.

4. Zemědělské podpory 
směřovat ke skutečným 
aktivním zemědělcům 
s přiměřenou zeměděl-
skou produkcí z obhos-
podařovaných hektarů.

5. Zařadit zemědělství 
(včetně navazujících 
sektorů, jako je krmivář-
ství nebo semenářství) 
a potravinářství do kri-
tické infrastruktury stá-
tu tak, aby bylo umožněno 
jejich zásobování v přípa-
dě dalšího prohloubení 
krize a zavedení regulace 
dodávek především plynu 
a nafty.

6. Zvážit nastavení para-
metrů jednotlivých cílů 
Zelené dohody pro Evro-
pu s přihlédnutím k ak-
tuální situaci. Zmírnit 
nebo odsunout především 
ty cíle, které výrazným 
způsobem sníží produkci 
potravin a mají potenciál 
zvýšit závislosti na dovozu 
ruské ropy a plynu.

7. Využít zemědělství pro 
snížení závislosti na do-
vozu ruské ropy a ply-
nu. Velký potenciál mají 
v tomto směru bioplynové 
stanice, které logicky na-
vazují na zemědělské pro-
vozy a vyrábí buď obno-
vitelnou elektřinu a teplo, 
nebo po vyčištění biome-
tan, který nahrazuje zemní 
plyn. Další možnou úspo-
rou elektrické energie je 
instalace fotovoltaických 
elektráren na střechách 
zemědělských budov. Vý-
znamným způsobem lze 
snížit dovoz ruské ropy 
navýšením přimíchávání 
biopaliv do nafty a benzí-
nu.

8. Připravit strategii záso-
bování obyvatel cenově 
dostupnými potravina-
mi. K tomu je zapotřebí 
aktivovat na unijní i ná-
rodní úrovni nástroje pro 
sledování trhu se země-
dělskými komoditami tak, 
aby všechny členské státy 
měly přehled o aktuál-
ních zásobách. V současné 
době hrozí, že se zeměděl-
ské komodity na potraviny 
a krmiva velmi rychle pro-
dají do třetích zemí a bude 
jich pro evropské občany 
nedostatek. Je proto co 
nejrychleji třeba zavést 
evidenci bilance jednotli-
vých komodit v České re-
publice a pokusit se navý-
šit rezervní zásoby v rámci 
Správy státních hmotných 
rezerv nebo intervenční-
ho nákupu. Na úrovni EU 
je třeba zvážit celoevrop-
skou regulaci dříve, než si 
různá omezení nevyhnu-
telně zavedou jednotlivé 
členské země.

9. Přistoupit k regulaci 
nadnárodních obchod-
ních řetězců. Je třeba co 

nejrychleji zavést výraz-
nější omezení nekalých 
praktik obchodních ře-
tězců s cílem nastavit pro 
všechny obchodní partne-
ry přijatelné obchodní při-
rážky, které budou spra-
vedlivě rozdělené do celé 
výrobní vertikály potravin. 
Není možné, aby kvůli ne-
přiměřeným obchodním 
přirážkám byli zákazníci 
nuceni platit za potraviny 
nedostupné ceny a záro-
veň zemědělci a potravi-
náři neměli jistotu udržení 
výroby potravin s alespoň 
minimální rentabilitou.

10. Zajistit srovnatelnost 
národních opatření pro-
ti zvyšování cen ener-
gií a pohonných hmot 
v rámci Evropské unie. 
V této souvislosti je ne-
zbytné navýšit ze státního 
rozpočtu mimořádnou 
podporu z EU z krizové re-
zervy, která byla schválená 
ve výši 270 mil. Kč o dal-
ších 540 mil. Kč, jak umož-
ňují schválená pravidla 
a jak bude realizovat větši-
na členských zemí EU. Plně 
využít kompenzaci zvýše-
ných nákladů na energie 
a pohonné hmoty pro čes-
ké zemědělce a potraviná-
ře na základě Sdělení Ko-
mise EU z 23. 3. 2022 – č. 
1890.

Vážený pane premiére, váže-
né paní ministryně a pánové 
ministři, vážené paní po-
slankyně a pánové poslanci, 
těchto 10 bodů pokládáme 
v této době za zásadní, aby 
bylo umožněno normální fun-
gování našeho zemědělství 
a zásobování obyvatel ceno-
vě dostupnými potravinami. 
Doufáme, že se nám společně 
podaří cestou racionálního 
jednání většinu těchto bodů 
posunout během tohoto mě-
síce, abychom předešli mož-
ným škodám v našem země-
dělství a potravinářství.

V zájmu spotřebitelů v této 
zemi Vám děkujeme za po-
chopení, vstřícnost a odpověď 
obsahující Váš přístup k řeše-
ní situace.

Ing. Jan Doležal
Prezident AK ČR
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Růst cen energie ovlivní naše 
peněženky, jsou ale řešení

Nicméně, na co se musíme při-
pravit stran energií je dobré 
rozebrat s odbornicí na slovo 
vzatou, ing.Alenou Vitáskovou, 
bývalou předsedkyni ERÚ( 
Energetického regulačního 
úřadu v letetch 2011-2017), 
manažerkou, která působi-
la desítky let ve vrcholových 
manažerských pozicích v ply-
nárenství a ne náhodou se 
jí přezdívalo „plynárenská 
královna“. Jako předsedkyně 
ERÚ upozornila na tunelování 
veřejných inancí v souvislosti 
s podporou fotovoltaických 
elektráren. Tato podpora se 
vymkla v létech 2009-2010 
kontrole, byla stanovena nad 
rámec zákona a způsobila 
boom v této oblasti s dopadem 
na konečné spotřebitele a stát-
ní rozpočet v miliardách ko-
run ročně. Vykonstruovaných 
trestních činů byla ale nakonec 
zproštěna a dnes působí spo-
lu s řadou špičkových odbor-
níků v jí založeném Institutu 
Aleny Vitáskové z.s., který se 
navíc a cíleně věnuje ochraně 
lidských práv a svobod. Jak 
k tomu dodává: „Zabýváme se 
vymahatelnosti práva a spra-
vedlnosti v naší zemi, a to 
ve všech oblastech vč. energe-
tiky www.institut-av.eu.“ Dluž-
no pro úplnost už jen dodat, že 
Alena Vitásková v roce 2021 
iniciovala vznik skupiny od-
borníků „Energie není luxusní 
zboží“ www.energieneniluxus.
cz. Rozhovorem na energetic-
ké téma chceme jen v předsti-
hu upozornit na možná úskalí 
co čekají nejen domácnosti, ale 
právě i potravinářský průmysl, 
na nějž v novinách cílíme.

Kon likt na Ukrajině 
a s tím spojené ohrožené 
dodávky plynu a ropy z Rus-
ka jsou na denním pořádku. 
Naši ekonomové a zástupce 
státních hmotných rezerv 
uvádějí, že máme rezervy 
plynu dřívě na začátku kon-
liktu na 2-3 měsíce, nyní 

dokonce na měsíc a nafty 
na 3 měsíce. Co bude potom?
To byste se měli ptát politiků, 
co bude potom. Ještě před tím-
to kon liktem naše skupina od-
borníků „Energie není luxusní 
zboží“ předložila vládě návrhy 
na řešení, informovali jsme 
o situaci poslance a senátory. 
Nikdo z nich se s námi bohužel 
ani nesetkal, aby si poslechl 
náš názor na příčiny a důsled-
ky této krize a proč navrhuje-
me okamžitá řešení.

Ministr Síkela, jako mini-
str průmyslu hlavně neřeší 
problém. Premiér Fiala hovo-
ří, že plyn máme v trubkách 
a zásobnicích. Neví, že nám 
tento plyn nepatří, neví, že 
v zásobnících je ho minimum, 
že je tam i tzv. poduška, která 
se opravu nesmí čerpat, že 

v trubkách je plyn, který tam 
z technických důvodů musí 
zůstat. A pak řekne, že zasta-
víme okamžitě dodávky plynu 
a ropy z Ruska. On neví, že ne-
máme náhradu. On neví, jaký 
to bude mít dopad na občany, 
pekárny, další potravinářské 
provozy, strojírenský průmy-
sl, na zaměstnanost. A pak 
k tomu dodá, že budeme na-
kupovat plyn přes Brusel.

Jak byste shrnula součas-
nou situaci, kdy jsme od-
střiženi od ruského plynu, 
zatímco okolní státy nejsou 
v tak kritické situaci. Co 
máte se svými špičkovými 
odborníky v týmu jako mož-
né řešení?
Pokud vím, tak i v průběhu 
válečného kon liktu je ruský 
plyn dodáván přes tranzitní 
plynovody na Ukrajině do Ev-
ropy. Všechny dlouhodobé 
kontrakty (alespoň k dnešní-
mu dni) jsou plněny v plném 
rozsahu. Dokonce se tímto 
systémem přepravuje více 
plynu. Země EU, které mají 
s ruským Gazpromem dlou-
hodobé kontrakty, tak dostá-
vají zemní plyn nejvyšší kva-
lity (co se týká výhřevnosti) 
za velmi lukrativní ceny. Pak 
ruský plyn například Němec-
ko prodává mimo jiné i do ČR 
za ceny pochopitelně mnoho-
násobně vyšší. Dlouhodobé 
kontrakty na dodávky ruské-
ho plynu mají například Ně-
mecko, Maďarsko a řada dal-
ších. Česká republika takový 
kontrakt nemá, přestože jsme 
tento postup vládě doporučo-
vali. Myslím, že nakonec snad 
ČEZ začal o dlouhodobých 
kontraktech uvažovat. Pocho-
pitelně je nyní situace poně-
kud jiná a válka na Ukrajině 
vyvolává sankce proti Rusku.

Jak hodnotíte sankce 
proti Rusku právě v této 
oblasti, jako je plyn a ropa? 
Umíme je okamžitě nahra-
dit?
Bohužel politici jednají v ob-
lasti sankcí formou pokusu 
a omylu. Chtějí vyhlásit sank-
ce a nemají zajištěnou náhra-
du, neznají dopad sankcí. Pak 
začnou vymýšlet výjimky. Je 
to tristní postup. Vzpomenu 
nedávný dopis několika eu-
roposlanců (mezi nimi byla 
řada českých) s požadavkem 
na okamžité zastavení do-
dávek zemního plynu a ropy 
z Ruska. Pochopitelně náhra-
du nenavrhovali a ani tato 
náhrada nyní neexistuje. Za-
sáhlo Německo, které tento 
postup odmítlo, protože by 
ohrozil jejich průmysl a jejich 
obyvatele. Sankce proti Rus-
ku poškodí především ev-
ropské občany a irmy Takto 
sankce přece nemohou fun-

govat, když nakonec poško-
díme více sebe, své občany 
a podnikatele než Rusko.

Pokud bude v dohledné 
době válečný kon likt ukon-
čen, myslíte, že budou ob-
noveny hospodářské vztahy 
s Ruskem? Bude možné uza-
vřít z české strany dlouho-
dobé kontrakty na plyn? Asi 
víte, že jste mívala přezdív-
ku „plynárenská královna“. 
Jak se tedy díváte na uzavře-
ní dlouhodobých kontraktů 
pro naše spotřebitele? 
O přezdívce „plynárenská krá-
lovna“ vím. Vždyť v tom obo-
ru pracuji od sedmnácti let 
a plynárenství mi učarovalo. 
Byla jsem u výstavby tranzit-
ních plynovodů, podzemních 
zásobníků, záměny plynu ze 
svítiplynu na zemní plyn, roz-
sáhlé plyno ikace, inovačních 
technologií v plynárenství, 
u privatizace plynárenství, u li-
beralizace trhu s plynem, kdy 
jsem přivedla první konku-
renční obchodníky na náš trh. 
Věřím, že pokud tento válečný 
kon likt neskončí třetí svě-
tovou válkou, to je jadernou, 
tak budeme mít nadále plyn 
v energetickém mixu, bude to 
i ruský plyn a bude na dlou-
hodobých kontraktech. Obno-
vení hospodářské spolupráce 
s Ruskem bude pro některé 
státy jednodušší než pro nás, 
ale určitě to bude dlouhodo-
bější proces. Kontrahentem 
dlouhodobých kontraktů 
může být možná některá z vý-
znamných amerických irem, 
která bude tento plyn dodávat 
k nám. A já jsem přesvědčena, 
že budu u toho! Kdo jiný než 
„plynárenská královna“.

Dále je tu varianta, že to 
bude právě innogy s maďar-
skými vlastníky, kteří budou 
mít dodávky plynu na dlouho-
dobých kontraktech, které Ma-
ďarsko již má, a dokonce dodá-
vá tento plyn na Ukrajinu. Zda 
se podaří polostátnímu ČEZ 
zajistit dodávky plynu na dlou-
hodobých kontraktech, tak to 
si za dané situace nedovedu 
představit. Ale „držím jim pal-
ce“. Stále zastávám názor, ob-
chodování je lepší než válčení.

Zatímco Green Deal po-
škodí zejména naše země-
dělce a to velmi citelně, má 
jedno nesporné plus. Pod-
poruje a věřme, že bude 
i dál, solární energii a to 
tak, že jednotlivé státy EU 
budou i nadále z poloviny 
hradit náklady na instalaci 
střešních panelů. Jak to vi-
díte Vy, jako odbornice?
Green Deal v této podobě 
neměl být nikdy schválen. 
Ukončení těžby uhlí, uhel-
ných elektráren, nezajištění 
dodávek plynu, nejasný vývoj 

jaderných elektráren 
(Německo letos kon-
čí provoz jaderných 
elektráren), zvýšená 
spotřeba elektřiny – 
elektromobilita, omezení 
chovu dobytka, protože krá-
vy „prdí“ a mohu jmenovat ce-
lou řadu dalších šíleností, kte-
ré mají negativní dopad nejen 
na podnikatelský sektor.

Green Deal v této podo-
bě není nic jiného než jeden 
obrovský inanční a dotační 
deal. Opět politici zasahují 
systémem pokusu a omylu, 
jako u sankcí. Co se týká dotací 
na solární panely na střechách. 
Podporuji tyto zdroje výroby 
elektřiny pro vlastní spotřebu.

U plynu, kde je situace nej-
horší je podle ing. Ivana No-
veského, zakladatele První 
plynárenské, prvního místo-
předsedy ERÚ za Vašeho pů-
sobení na úřadě a nyní člena 
vaší skupiny odborníků, ně-
kolik možností dodávek ply-
nu do naší země. Buďto rus-
kého, nebo jižní větví např. 
alžírského. Ruské dodávky 
zřejmě nebudou, dokáží po-
krýt naši potřebu dodávky 
plynu z jižní větve, např. al-
žírského? 
Asi bych možnosti rozšířila 
o další, např. tu máme LNG čili 
zkapalněný zemní plyn, který 
má ale v násobcích vyšší cenu. 
Největšími producenty LNG 
jsou USA, Rusko a Katar. USA 
tento plyn dodávají jak do Ev-
ropy, tak Asie, především 
Číny. Dodávají tam, kde se 
platí více, což jsou normální 
tržní podmínky. Katar již sdě-
lil, že výpadek ruského plynu 
do Evropy může pokrýt ma-
ximálně z pěti procent. Plyn 
dodávaný jižní větví rovněž 
nemůže pokrýt výpadek do-
dávek ruského plynu do Evro-
py. Zda tento výpadek pokryjí 
USA? Nevím. Z mých informa-
cí se údajně Čína připravuje 
dodávat LNG do Evropy. Může 
to být jak americký, tak ruský 
LNG, který by za vyšší ceny 
prodali v Evropě. Tak jak 
vidíte, jedná se pouze a jen 
o velký byznys v miliardách 
dolarů ročně. Plyn je velmi lu-
krativní obchod pro každého, 
kdo se v tomto prostředí po-
hybuje. Dodávky ruského ply-
nu do Evropy nemáme v této 
chvíli čím nahradit, norští 
producenti náhradu rovněž 
nejsou schopni zajistit.

Nutně napadá otázka, je 
plyn z kterékoliv země kva-
litou srovnatelný?
Máte pravdu, doposud nikdo 
nehovořil o kvalitě jednotli-
vých plynů – jeho výhřevnos-
ti. To je také velmi důležitá 
otázka. Protože při stejném 
množství mají plyny různou 

výhřevnost, kalorickou hod-
notu. Ruský plyn patří mezi 
nejvýhřevnější. Dále je nutné 
vzít do úvahy, že vybudované 
tranzitní systémy přes naše 
území přinášely nemalé i-
nanční příjmy za přepravu, že 
je to nejlevnější cesta dopravy 
plynu. Je levnější a ekologič-
tější než tankery.

Může se stát, že z politic-
kých důvodů nebudou obno-
veny dlouhodobé kontrakty 
na dodávky ruského plynu 
do Evropy. Tento plyn bude 
přesměrován do Asie. Již nyní 
jsou vybudovány a budují se 
odpovídající přepravní sys-
témy například Síla Sibiře 1, 
Síla Sibiře 2 s kapacitou pře-
vyšující více než 100 mld.m3 
plynu. V současné době jsou 
uzavřeny a budou se uzavírat 
dlouhodobé kontrakty mezi 
ruskými dodavateli a Čínou, 
Indii, Pákistánem.

Pokud k takové situaci do-
jde, tak se v této chvíli nedají 
ekonomické dopady pro Ev-
ropu odhadnout.

Doufám, že za pragmatické 
hodnocení nebudu nazývána 
ruským trollem.

Jaké posuny u cen energií 
vidíte jako reálné?
Růst cen energií a plynu bude 
v násobcích cen platných 
v prvním pololetí minulého 
roku. Tj. před počátkem ener-
getické krize, kterou odstar-
toval krach řady obchodníků 
s energiemi,

Máte nějaké návrhy, jak 
zlepšit energetickou situaci 
v agrárním sektoru a potra-
vinářství? Řeší vůbec něco 
podstatného snížení, anebo 
zrušení přimíchávání bio-
složky do paliva?
Domnívám se, že přimíchá-
vání anebo zrušení biosložky 
do paliva rozhodně neře-
šení energetiku ani snížení 
spotřeby pohonných hmot. 
Biosložky jsou jeden velký 

byznys pro majitele irem, 
které se tímto oborem podni-
kání zabývají. Biosložky jsou 
výhodně dotovány, a nemají 
žádný přínos. Vláda musí ko-
nečně zasáhnout a začít situ-
aci řešit. Nikoliv se vymlou-
vat na Brusel. Ve „Výzvě 
Vládě ČR“ jsme jako skupina 
odborníků řešení navrhova-
li (celá Výzva na www.insti-
tut-av.eu).

Pokud by Vláda k řešení 
urychleně přistoupila, tak je 
to pochopitelně řešení i pro 
agrární a potravinářský sektor.

Dnes je zřejmě nejjistější 
topení dřevem, co uhlí?
Pokud vím, tak EK připravu-
je legislativu na zákaz topení 
dřevem v krbech a krbových 
kamnech, prý to znečišťuje 
životní prostředí. Co se týká 
uhlí, tak jestli má být dle GD(-
kotel na hnědé úhlí s úpravou 
pro hořák) skutečně ukončena 
těžba uhlí, tak nevím, odkud se 
uhlí bude dovážet a jakou bude 
mít cenu. Již nyní se vozí černé 
uhlí na Ostravsko z Austrá-
lie, na cenu se raději neptejte. 
Projekt Green Dealu vyžaduje 
zcela zásadní revizi, je v roz-
poru s veřejným zájmem, aby 
pokračoval dále.

Stát dal souhlas se zahá-
jením výběrového řízení 
na dodavatele nového jader-
ného zdroje v Dukovanech.
Nezbývá nám než věřit, že 
to nedopadne jako minule, 
kdy byl tendr nakonec zru-
šen, přestože taková příprava 
a účast v tendru stojí nemalé 
inanční prostředky. Nezbývá 

nám než věřit, že tendr nevy-
hraje dodavatel, pro kterého 
bude výstavba zadaného blo-
ku prvotina a my se staneme 
pokusným králíkem. Nezbývá 
nám než věřit, že se konečná 
cena nezmnohonásobí, než se 
dílo dostaví, a doba výstavby 
neprotáhne o desítky let.

Eugenie Línková

Ceny energií rostou a hned tak růst nezastavíme. Svou negativní roli v tom samozřejmě hraje 
i válka na Ukrajině a zejména o plyn bude nouze. Na ten tak zvaně jedou nejen domácnosti, 
ale i průmysl, konkrétně i potravinářský. Zemědělcům sice hodně dnes vyřeší bioplynové 
stanice, ale i tam se dopady války hlásí a citelně. Ukrajina je totiž čtvrtým největším produ-
centem obilí, které ho tam logicky bude méně, Rusko je na prvém místě. A zatímco německý 
ministr zemědělství Cem Özdemir (Zelení) nyní doporučuje v rámci zřejmě pokračujících do-
vozů z Ruska méně jíst maso, aby se Rus potrestal sankce nesankce na nižší spotřebě krmné-
ho obilí, u nás se musíme spolehnout na dobrou příští úrodu. My na rozdíl od Němců sankce 
i na dovozy obilí z Ruska dodržíme i když naši vývozci vloni využili navýšení ceny obilí a vý-
voz byl enormní. Český ministr zemědělství Nekula slibuje nám , spotřebitelům, bezproblé-
movou další nabídku zdravých tuzemských potravin a informuje i o různých podporách 
vyčleněných pro zemědělce.

Někteří lidé mají i své osobní logo, Alena Vitásková tuto hezkou květinu

Poslední dobrou zprávou je skutečně odezva z Bruselu, kde 

americký prezident Biden přislíbil na  nedávném jednání 

koncem března dodávky zkapalněného plynu do  Evropy. 

Podle toho, jak jsme mohli zjistit z denního našeho tisku si 

USA v sankcích stanovily výjimku a dál budou dovážet plyn 

z  Ruska, následně zkapalňovat a  vyvážet do  Evropy. Bude 

ale mnohem dražší než tomu bylo doposud. V  současné 

době , kdy Putin chce obchodovat s  plynem jen za  rubly 

se situace vyhrocuje a zejména USA a EU chtějí postupovat 

podle daných a podepsaných dohod mezi Ruskem a těmito 

státy . Jak se vše bude vyvíjet je na vyjednávacích pozicích 

mezi oběma stranami.
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Hospodářská pomoc EU podnikům 
v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu

Významnou fi nanční 
pomoc nabízí EU

Výkonná místopředsedkyně 
Komise odpovědná za politi-
ku hospodářské soutěže Mar-
grethe Vestagerová k tomu 
uvedla: „V tomto kritickém 
okamžiku Evropská unie 
i nadále stojí po boku Ukraji-
ny a ukrajinského lidu. Proti 
této kruté invazi se musíme 
postavit, jelikož v sázce je 
i naše svoboda. Sankce přija-
té Unií a jejími mezinárodní-
mi partnery závažně poško-
dily ruské hospodářství. Tyto 
sankce si vybírají svou daň 
i na evropském hospodářství 
a bude tomu tak i v nadchá-
zejících měsících. Proto mu-
síme zmírnit hospodářský 
dopad této války a podpořit 
vážně zasažené podniky a od-
větví. A musíme tak učinit 
koordinovaným způsobem. 
Komise proto členským stá-
tům umožní využít k řešení 
této bezprecedentní situace 
lexibilitu, již pravidla státní 

podpory nabízejí, a zároveň 
zajistí ochranu rovných pod-
mínek na jednotném trhu.

Dočasný krizový rámec 
doplňuje stávající soubor ná-
strojů státní podpory o řadu 
dalších možností, které již 
mají členské státy k dispozi-
ci, jako jsou opatření na od-
škodnění podniků za škody, 
které jim byly přímo způ-
sobeny mimořádnými okol-
nostmi, a opatření uvedená 
ve sděleních Komise o vývoji 
na energetickém trhu.

Nový rámec umožní člen-
ským státům 1) poskytovat 
omezené částky podpory 
podnikům zasaženým sou-
časnou krizí nebo souvisejí-
cími sankcemi a odvetnými 
protiopatřeními, 2) zajistit, 
aby podnikům zůstala k dis-
pozici dostatečná likvidita, 
a 3) kompenzovat společ-
nostem dodatečné náklady 
vzniklé v důsledku mimo-
řádně vysokých cen plynu 
a elektřiny.

Tato opatření budou moci 
využít i společnosti, jež se 
nacházejí v kategorii pod-
niků v obtížích, neboť i ony 
mohou čelit akutní potřebě 
likvidity vzhledem k sou-
časným okolnostem, které 
nastávají bezprostředně 
po koronavirové pandemii. 
Subjekty kontrolované Rus-
kem, na něž se sankce vzta-
hují, budou z oblasti pů-
sobnosti těchto opatření 
vyloučeny.

Jeden příklad za všechny: 
chtějí-li členské státy mini-
malizovat dopad prudkého 
nárůstu vstupních nákla-
dů, mohou okamžitě zavést 
režimy, na jejichž základě 
lze poskytnout podporu až 
do výše 400 000 eur na pod-
nik zasažený krizí. Komise 
je připravena okamžitě spo-
lupracovat s členskými stá-
ty a hledat schůdná řešení, 
která nám s využitím plné 
flexibility v rámci pravidel 
státní podpory umožní tuto 
důležitou součást naší eko-
nomiky ochránit.

V zájmu zachování rovných 
podmínek na jednotném trhu 
obsahuje nový dočasný kri-
zový rámec řadu záruk. Člen-
ské státy se rovněž vyzývají, 
aby do podmínek poskytnutí 
podpory na dodatečné nákla-
dy na energii spojené s vy-
sokými cenami plynu a elek-
třiny zahrnuly požadavky 
udržitelnosti.

Komise bude nadále celou 
situaci sledovat a jednotli-
vým státům i občanům bude 
poskytovat nezbytnou pod-
poru.“

Souvislosti

Dočasný krizový rámec stát-
ní podpory na podporu hos-
podářství v souvislosti s rus-
kou invazí na Ukrajinu, který 
je založený na čl. 107 odst. 3 
písm. b) Smlouvy o fungování 
Evropské unie, konstatuje, že 
celé hospodářství EU je váž-
ně narušeno. V zájmu nápra-
vy stanoví tři druhy podpory:
• Omezené částky podpory: 
Členské státy budou moci 
zavést režimy, v jejichž rám-
ci poskytnou až 35 000 eur 
postiženým podnikům, kte-
ré působí v zemědělství, ry-
bářství a akvakultuře, a až 
400 000 eur postiženým 

podnikům, které působí 
v ostatních odvětvích. Tato 
podpora nemusí mít souvis-
lost se zvýšením cen ener-
gie, neboť krize a omezující 
opatření vůči Rusku ovliv-
ňuje hospodářství mnoha 
způsoby, včetně reálného 
narušení dodavatelského 
řetězce. Tato podpora může 
být poskytnuta v jakéko-
li formě, včetně přímých 
grantů.

• Podpora likvidity ve for-
mě státních záruk a sub-
vencovaných úvěrů: 
Členské státy budou moci 
poskytnout a) dotované 
státní záruky s cílem za-
jistit, aby banky i nadále 
poskytovaly úvěry všem 
společnostem postiženým 
současnou krizí a b) ve-
řejné a soukromé úvěry se 
subvencovanými úrokový-
mi sazbami.

• Členské státy mohou po-
skytnout státní záruky 
nebo zřídit systémy záruk 
na podporu bankovních 
úvěrů pro podniky. Tyto 
záruky by měly dotované 
prémie, nižší než odhado-
vané tržní sazby ročních 
prémií za nové úvěry pro 
malé a střední podniky 
a pro ostatní podniky.

• Členské státy mohou umož-
nit poskytování veřejných 
a soukromých úvěrů se sub-
vencovanými úrokovými 
sazbami pro podniky. Tyto 
úvěry musí být poskytnuty 
s úrokovou sazbou, která 
se rovná alespoň bezriziko-
vé základní sazbě zvýšené 
o úvěrovou rizikovou pré-
mii pro malé a střední pod-
niky a pro ostatní podniky.

 U obou druhů podpory 
existují limity, pokud jde 
o maximální výši úvěru, 
které vycházejí z provoz-
ních potřeb společnosti 
a zohledňují její obrat, ná-
klady na energii a zvláštní 
potřebu likvidity. Úvěry se 
mohou vztahovat jak na in-
vestiční potřeby, tak na po-
třebu provozního kapitálu.

• Podpora na vyrovnání 
vysokých cen energie: 

Členské státy budou moci 
částečně kompenzovat 
společnostem, zejména 
těm, které jsou intenziv-
ními uživateli energie, do-
datečné náklady vzniklé 
v důsledku výjimečného 
zvýšení cen plynu a elek-
třiny. Tato podpora může 
být poskytnuta v jakéko-
li formě, včetně přímých 
grantů. Celková podpora 
na příjemce nesmí přesáh-
nout v žádném okamžiku 
30 % způsobilých nákladů 
až do maximální výše 2 
milionů eur. Pokud společ-
nosti vzniknou provozní 
ztráty, může být k zajiš-
tění pokračování hospo-
dářské činnosti nezbytná 
další podpora. Za tímto 
účelem mohou členské 
státy poskytnout podporu 
překračující tyto stropy až 
do výše 25 milionů eur pro 
energeticky náročné uživa-
tele a až do výše 50 milionů 
eur pro společnosti půso-
bící ve speci ických odvět-
vích, jako je výroba hliníku 
a jiných kovů, skleněných 
vláken, buničiny, hnojiv 
nebo vodíku a mnoha zá-
kladních chemických látek.

 Dočasný krizový rámec 
pomůže zacílit podporu 
do ekonomiky a zároveň 
omezí negativní důsled-
ky pro rovné podmínky 
na jednotném trhu.

Proto rámec obsahuje něko-
lik záruk:
• Přiměřená metodika: 

Měla by existovat souvis-
lost mezi výší podpory, 
která může být podnikům 
poskytnuta, a rozsahem 
jejich hospodářské činnos-
ti a tím, jak jsou podniky 
vystaveny hospodářským 
dopadům krize, s přihléd-
nutím k jejich obratu a ná-
kladům na energii.

• Podmínky způsobilosti: 
De inice energeticky ná-
ročných uživatelů je sta-
novena odkazem na čl. 17 
odst. 1 písm. A ) směrnice 
o zdanění energie tj. jde 
o podniky, u nichž nákup 

energetických produktů 
činí alespoň 3 % hodnoty 
produkce.

• Požadavky na udržitel-
nost: Členské státy se vy-
zývají, aby při poskytování 
podpory na dodatečné ná-
klady v důsledku mimo-
řádně vysokých cen plynu 
a elektřiny nediskriminač-
ním způsobem zvážily sta-
novení požadavků na ochra-
nu životního prostředí nebo 
zabezpečení dodávek. Pod-
pora by tudíž pomohla pod-
nikům nejenom překonat 
krizi, ale zároveň položit zá-
klady pro udržitelné oživení.

Dočasný krizový rámec bude 
platit do 31. prosince 2022. 
Před tímto termínem nicmé-
ně Komise v zájmu právní 
jistoty posoudí, zda jeho plat-
nost není třeba prodloužit. 
Kromě toho bude Komise 
během tohoto období obsah 
a rozsah rámce upravovat po-
dle vývoje na energetických 
trzích, trzích s dalšími vstupy 
a širší ekonomické situace.

Přijatý dočasný krizový rá-
mec doplňuje široké možnos-
ti členských států navrhovat 
opatření v souladu se stáva-
jícími pravidly EU pro posky-
tování státní podpory. Pra-
vidla EU pro státní podporu 
například dále členským stá-
tům dávají možnost pomoci 
podnikům, které se potýkají 
s nedostatkem likvidity a po-
třebují naléhavě nouzovou 
pomoc. Kromě toho čl. 107 
odst. 2 písm. b) SFEU umož-
ňuje členským státům od-
škodnit společnosti za škody 
přímo způsobené mimořád-
nou událostí, jako jsou škody 
způsobené současnou krizí.

Komise již v minulosti do-
časný rámec přijala: v roce 
2008 v reakci na celosvěto-
vou inanční krizi.

Podruhé se tak stalo 
19.března 2020 v souvislosti 
s pandemií koronaviru. Tento 
dočasný rámec byl několikrát 
pozměněn Jde ale o celkově 
velmi závažnou nabídku po-
moci,o níž lze požádat

Eugenie Línková

Evropská komise podle zprávy jejího 
Zastoupení v České republice přijala 
v minulých dnech velmi závažné opatře-
ní nazvané Krizový rámec na podporu 
hospodářství v souvislosti s ruskou in-
vazí na Ukrajinu. Prostřednictvím státní 
podpory mohou jednotlivé irmy snížit 
podstatný růst jejich nákladů zaviněných 
především válkou na Ukrajině. U potravi-
nářů se to týká nejen energie,ali i nedo-
statku a velkého zdražení skla, granulátu 
na plastové obaly atd. Jak novinářům 
sdělilo před pár dny Zastoupení EU v Čes-
ké republice : „Evropská komise přijala 
dočasný krizový rámec, aby mohly člen-
ské státy využít lexibilitu stanovenou 
v pravidlech státní podpory a podpořit 
tak hospodářství v souvislosti s ruskou 
invazí na Ukrajinu.“
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Anketa s potravináři otevřela téma 
s důvody, proč potraviny zdraží

Vyjádření na toto téma 
nám poskytl i předseda 
představenstva a gene-
rální ředitel společnosti 
Penam a.s., Ing. Jaroslav 
Kurčík.
Již před válečným kon lik-
tem na Ukrajině jsme čelili 
bezprecedentnímu růstu 
cen energií a dalších vstupů 
v řádu i stovek procent. Jen 
elektřina zdražila během 
loňského roku o 300 %. Ve-
dle cen energií ale zdražily 
i naše ostatní vstupy. Cena 
mouky za posledních ně-
kolik měsíců vzrostla o při-

bližně 50 %, olejů o 100 %, 
ostatních surovin v rozmezí 
20 až 30 % a obalové mate-
riály jsou na tom podobně. 
Rostou náklady na pohonné 
hmoty, náklady na logisti-
ku a počítáme i s nárůstem 
mezd. Tento bezprecedentní 
růst cen energií nemůžeme 
plně promítnout do našich 
cen, ale k jejich určitému 
navýšení jsme museli sáh-
nout. A s velkou pravděpo-
dobností budeme naše ceny 
ještě dále zvyšovat, protože 
růst vstupních cen surovin 
i energií ještě pokračuje.

K cenám energií co nejvíce ovlivní v sou-
časné době i ceny potravin, ale i nejen 
k nim se vyjádřilo k naší anketě hned ně-
kolik ředitelů významných českých irem. 
Mimo energie to bude i růst cen krmiv 
a následně se zdražují i obaly na výrob-
cích, vliv má růst cen v dopravě a záso-
-bování potravinami a odhady zdražení 
nejsou příliš optimistické a narůstají.

Jako první nám v anketě 
na několik otázek vol-
ným textem zareagoval 
ing.Tomáš Kořínek, ře-
ditel irmy TOKO Rudice, 
divize kde se vyrábějí 
skvělé stoprocentní ovoc-
né šťávy a to v různých 
kombinacích, částečně 
i s podílem zeleninových 
extraktů.
„Pokud jde o energie - tak 
se nám v září podařilo za i-
xovat ceny plynu a elektři-
ny za ještě docela rozumné 
ceny, takže pokud nebude 
mít ČEZ (náš aktuální do-
davatel) tendence porušit 
smlouvy, či je vypovědět, 
měli bychom to relativně 
v rozumné míře přestát, je 
to pro nás důležitý výdaj 
každý měsíc, protože paste-
ry a sušárny jedou na plyn, 
ale do cen se to zatím pro-
mítne méně než ostatní.

Tím dalším , co ovlivní 
cenu i našich produktů je 
tlak různých dodavatelů 
a poslední 2 týdny panuje 
docela slušný chaos a válka 
na Ukrajině to jen stupňuje. 
Zvažovali jsme kupříkladu 
na léto ovocňáka ve skle - 
za poslední týden naskočily 
ceny lahví o 100% a mluví 
se o tom, že možná větši-
na lahví, které se vyráběli 
v menších produkcích (což 
jsou stále miliony kusů) 
ani nebude. Důvodem je 
právě vysoká cena energií 
.Sklárny patří mezi obří 
odběratele a ti mají s ixací 
většinou smůlu a druhá věc 
je ta, že jedna ze složek pro 
výrobu čirého skla se do-
dávala primárně z Ukrajiny 
a z té teď žádné dodávky 
neexistují.

To samé platí pro hliník, 
ten roste každý kvartál 
o 100%, takže plechovka 
250ml dnes nestojí korunu 
jako před rokem ale 3,75 
(a to se bavíme o objednáv-
kách po kamionech). Takže 
taky problém.

Kartonážky? Už to vy-
padalo, že nárůst 60% 
v loňském roce se ustálil, 
ceny energií však zastavily 
výrobce papíru. Některé 
papírny vyloženě stopli 
produkci, kvůli cenám ply-
nu (Finsko a pod) a cena 
letí raketově vzhůru, jen 
od nového roku nám vysko-
čily ceny kartonů o dalších 
25%.

V plastech to není o nic 
lepší, opět v souvislosti 
s válkou se skoro zastavily 
dodávky granulátu někte-
rých plastů. Nyní schvaluje-
me folie pro pytlíky ovšem 
s cenou o 50% vyšší oproti 
podzimu s tím, že možná 
bude inální cena ještě vyšší 
protože se do výroby dosta-
nou ne dříve jak za 5 týdnů 
a kdo ví kde bude cena... 
V tomto se dostáváme 
do podobné situace jako ze-
mědělci s mlékem , objed-
náme, ale nevíme za kolik.

No a teď nám řekněte, 
jak vlastně máme reagovat 
na zvyšování cen? My na-
štěstí nejsme sešněrovaní 
smlouvami řetězců, které 
vás nechtějí pustit na nové 
ceny měsíce a to klidně půl 
roku od oznámení. My ale 
nevíme co bude za měsíc 
za dva. Takže i my nyní bu-
deme zdražovat a doufat, že 
to bude odpovídat trochu 
realitě a ještě, že to zákaz-
ník pochopí.“

Dalším z čelných před-
stavitelů potravinář-
ského průmyslu, kdo se 
v anketě vyjádřil k vlivu 
na ceny je Ing. Martin 
Krystián, generální ře-
ditel a místopředseda 
představenstva mlékár-
ny OLMA, a.s.
„Vývoj cen všech energií je 
katastrofální. Zvláště pro 
výrobní, zpracovatelské 
firmy, kde spotřeba, jak 
elektrické energie, plynu, 
ale i páry či pohonných 
hmot je ze své podstaty 
signifikantní. Je potřeba 
si uvědomit jednoduchou 
věc. Několikanásobně vyš-
ší ceny energií se promí-
tají v průmyslu do všech 
segmentů. Takže nejenom 
naše vlastní spotřeba, ale 
u agro-potravinářského 
odvětví uveďme jako pří-
klad vlivu růstu cen ener-
gií třeba na výrobě hnojiv. 
Ta je primárně čistou pře-
měnou energie z plynu. 
Pokud cena plynu vzrostla 
meziročně 5x, musí záko-
nitě dojít ke zdražení např. 
ledku, základního dusíka-
tého hnojiva potřebného 
při rostlinné výrobě, to 
razantně zdražuje rostlin-
nou produkci, která je sou-
částí krmných směsí pro 
živočišnou výrobu. Tím je 
dán zásadní dopad např. 
do ceny syrového mléka, 
které nakupujeme. OLMA 
je závislá na dodávkách 
plynu, jelikož provozuje-
me sušárenské zařízení 
na výrobu sušeného mléka 
a zde je potřeba plyn jako 
hlavní energetické mé-
dium. V provoze Zábřeh 
na Moravě zase používá-
me plyn jednak k provozu 
tamní sušárny, ale i k vý-
robě páry. A vzhledem 
k tomu, že zde vyrábíme 
čerstvé mléko unikátní, 
vysoce kvalitní technolo-
gií, která však ke svému 
provozu potřebuje i páru, 
pak zvýšení cen energií má 
samozřejmě vliv na cenu 

tohoto produktu. Vše je 
tedy propojeno a dnes ros-
tou ceny všech vstupů – 
mléka, energií, obalů atd. 
Právě u obalů bych se ale 
zastavil a dodám, že nás 
potěšil výstup z jednání 
ministra zemědělství Ne-
kuly a eurokomisařky pro 
zdraví a bezpečnost potra-
vin Stelly Kyriakides kdy 
se shodli na tom, že značí-
me v souladu s požadavky 
EU a nebude se po nás vy-
žadovat změna. Mohu jen 
totiž potvrdit, že informa-
ce na obalech jsou jednak 
velmi dobře legislativou 
popsány a regulovány. 
Zvláště přísně u mléčných 
výrobků. Ochrana spo-
třebitele je podle mého 
názoru dostatečná a infor-
movanost taktéž. Nedělej-
me ze zákazníků hlupáky, 
kteří nevědí, jak mají žíti 
a co mají či nemají konzu-
movat. Ti, kteří se o pro-
duktech chtějí dozvědět 
více, najdou dostatek in-
formací přímo na obale. 
Většina solidních výrob-
ců nabízí další dodatečné 
informace o výrobcích 
na svých stránkách, soci-
álních sítích či aplikacích. 
My máme např. již 2 roky 
v provozu mobilní apli-
kaci OLMA, kde zákazník 
najde přehledně všechny 
produkty a kompletní in-
formace o nich, jednoduše 
vyhledá v seznamu výrob-
ků či naskenuje čárový 
kód z obalu a má okamžitě 
vše potřebné k produktu. 
U obalového materiálu je 
růst cen také značný, ale 
cena není jediným pro-
blémem. Obalářský trh 
trpí nedostatkem surovin, 
ať už papíru či granulátů, 
hrozí i nedodávky třeba 
hliníkových víček a hli-
níkových fólií. To se naší 
produkce dotýká zásadně, 
protože u většiny našich 
produktů je hliník součás-
tí jejich obalů.“

Ředitel TOKO Rudice,ing.Tomáš Kořínek

Generální ředitel Olmy ing.Martin Krystián

Generální ředitel Penamu ing. J.Kurčík

Optimista při vzrůstají-
cích nákladech, co se pro-
mítnou do cen potravin 
není příliš ani tajemnice 
AKČR Gabriela Dlouhá, 
která je souběžně i před-
sedkyně představenstva 
ČMDU(Českomoravské 
drůběžářské unie). 
Do důvodů proč se zdraží 
drůbeží maso a vejce v tom-
to případě ještě zahrnula 
další vážnou okolnost na níž 
jsou už drůbežáři z hledis-
ka evropské legislativy také 
připarveni.K dalšímu sníže-
ní stavů chované drůbeže 
může totiž dojít do konce 
roku 2026, což je nejzazší 
termín pro zákaz kleco-
vých chovů nosnic v Česku. 
Průzkum ukázal, že omezit 
chovy zamýšlí do tohoto 
termínu 29,6 procenta re-
spondentů a zcela skončit 
chce 18,5 procenta z nich. 
Naopak žádné změny ne-
předpokládá 48,1 procenta 
dotázaných. Rozšířit chov 
drůbeže plánuje 3,7 procen-
ta respondentů.

„Nízké výkupní ceny va-
jec a kuřat nutí české země-
dělce k zásadním změnám 
v podnikání. Ceny, za které 
chovatelé drůbeže prodávají 
tyto komodity, neodpovídají 
vynaloženým vstupním ná-
kladům a pro řadu podniků 
je to stále ztrátovější byz-
nys. Proto se v letošním roce 
chystá omezit chovy drůbe-
že téměř 52 procent země-
dělských podniků a úplně 
skončit se chystá necelých 6 
procent. Situace tuzemských 
chovatelů drůbeže je nadále 
neudržitelná a začíná jim do-
cházet trpělivost. Potýkají se 
s růstem vstupních nákladů, 

který ještě urychlil rusko-
-ukrajinský kon likt. O desít-
ky až stovky procent zdražují 
krmné směsi, energie, po-
honné hmoty, ale chovatelé 
mají omezené možnosti pro-
mítnout tento růst do cen, 
za které prodávají své zbo-
ží. Navíc je nejasná situace 
s dodávkami plynu,jímž se 
vyhřívají haly. Výkupní cena 
jatečných kuřat se podle dat 
Českého statistického úřadu 
v posledních deseti letech 
téměř nezměnila, loni se po-
hybovala kolem 23,11 korun 
za kilogram živé váhy v I. 
třídě jakosti a skutečná cena 
tedy byla ještě nižší. Totéž 
platí také pro výkupní cenu 
vajec, která v loňském roce 
stála v průměru 18,45 korun 
za 10 kusů.

Pokud se situace nezlepší 
a více než polovina chova-
telů nosné i masné drůbeže 
omezí své podnikání, jak 
ukazuje i náš průzkum, hrozí 
další pokles soběstačnos-
ti Česka v produkci vajec 
a drůbežího masa. 

Soběstačnost Česka v drů-
bežím mase se podle dat 
ČSÚ pohybovala v roce 2020 
na úrovni 59,8 procenta 
a u vajec 87,5 procenta.“

Tajemnice AKČR Gabriela Dlouhá
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Pivovar Svijany rozšiřuje nabídku
Svijany jsou s téměř čtyřistašedesátiletou tradicí jedním z nej-
starších pivovarů v českých zemích. Pivo se tady vařilo již v roce 
1564 a mezi majiteli pivovaru bylo několik významných historic-
kých osobností. Třeba Jáchym Ondřej Šlik, který se zapsal do his-
torie jako jeden ze sedmadvaceti českých pánů popravených 
po bitvě na Bílé hoře na Staroměstském náměstí v roce 1621.

Pivo, nesoucí jméno na jeho 
počest, které bylo poprvé uva-
řeno v červnu loňského roku, 
měli možnost ochutnat novi-
náři na prezentaci pivovaru, 
která se uskutečnila koncem 
března na zámku ve Svijanech. 
O své zkušenosti se tu s nimi 
podělili spolumajitel pivovaru 
a předseda představenstva To-
máš Kučera, sládek pivovaru 
Petr Menšík a manažér zámku 
Svijany Libor Stejskal.

Novinka roku – pivní 
koupele

Pivovar investoval přes 100 
milionů korun do obnovy zá-
meckého areálu v sousedství. 
Už v polovině roku 2016 tam 
otevřeli expozici věnovanou 
unikátním archeologickým 
nálezům z oblasti. Později při-
byla restaurace, hotel, infor-
mační centrum. Teď dokončili 
další projekt - v bývalé škole 
vybudovali pivní lázně. Jejich 
výstavba byla zahájena v úno-
ru loňského roku, ale vlivem 
covidové situace a nedostatku 
stavebního materiálu se stav-
ba protáhla až do roku letoš-
ního. Před rokem to byly jen 
obvodové zdi, uvnitř udusaná 
hlína a staré polozbořené cih-
lové zdi. „Rekonstrukce znač-
ně zchátralé památkově chrá-
něné budovy a její vybavení 
přišly na 9,5 milionu korun,“ 
uvedl na tiskové konferenci 
Tomáš Kučera. 

"Budovu jsme staticky za-
chránili a dali jí i novou náplň,“ 
říká manažer Libor Stejskal 
s tím, že budova je památka 
chráněná státem, a proto k ní 
bylo zapotřebí přistupovat 
citlivě. Architekti ponechali 
částečně odhalený krov, pů-
vodní jsou dveře včetně por-
tálů. "V rámci rekonstrukce 
jsme odhalili i původní pís-

kovcovou dlažbu, která byla 
zadupaná pod patnácti cen-
timetry hlíny," dodává Libor 
Stejskal. Dlažbu očistili a po-
užili znovu ve vstupu do lázní.

Koupel až pro šest lidí

Zdejší lázně může využít ma-
ximálně šest lidí, k dispozici 
jsou tři dubové vany určené 
pro jednoho nebo pro pár. 
Návštěvník se nekoupe přímo 
v pivu, jako v některých jiných 
pivních lázních, ale v surovi-
nách na výrobu piva - do láz-
ně se přidávají živé pivovar-
ské kvasnice, jemně nadrcený 
slad, který funguje jako pee-
ling, a granulovaný chmel. 
Teplota perličkové pivní smě-
si je 34 až 37 °Celsia. U každé 
vany je pípa a je na hostovi, 
zda bude pivo - kroužkovaný 
ležák Zámek - jen pít, nebo si 
ho přidá i do koupele. Jsou pro 
něj připraveny i tradiční ruč-
ně vyráběné preclíky z pekař-
ství u Rýdlů.

Po koupeli, která trvá podle 
doporučení 20 až 30 minut, 
následuje odpočinek na sla-
měném lůžku, kdy se organi-
smus uklidní a harmonizuje. 
Prohřáté tělo se přestane 

potit, svaly se uvolní, srdeční 
tep se zpomalí, klesne krevní 
tlak a tělesná energie se ob-
noví. Pokožka zároveň vstře-
bá účinné látky, které na kůži 
koupelí ulpěly, bude očiště-
ná a omlazená. V budoucnu 
chtějí nabídnout také sladové 
zábaly a masáže. „Pivní lázně 
uspokojí i tu nejnáročnější 
klientelu. Prémiová kvalita 
pivovarských surovin Pivo-
varu Svijany, stylové prostře-
dí a profesionální péče, to je 
záruka nezapomenutelného 
zážitku, díky němuž se hosté 
budou do našich pivních lázní 
jistě opakovaně vracet,“ zastá-
vá názor Libor Stejskal.

E-shop s rychlým dodáním

Další významnou novinkou 
svijanského pivovaru je e-
-shop, který má obrovskou 
výhodu, jež nikde jinde ne-
najdete: Zákazník dostane 
zcela čerstvé pivo. „Poté, kdy 
učiní objednávku, dáme po-
kyn do výroby, kde mu ho 
na objednávku stočí,“ uvádí 
marketingový manager pivo-
varu Michal Matys. Zákazník 
tak dostane produkt, který 
by si mohl koupit v pivovar-

ské prodejně, ale pokud není 
odněkud z okolí, tak mu ho 
svijanští dokážou poslat hned 
ten samý den nebo nejpozději 
druhý den. Ve zvolených oba-
lech, nejenom v plechovce, ale 
také v soudku či dvoulitrové 
plechovce. A v plném sorti-
mentu, který čítá sedmnáct 
piv. Může si tak s vyjímkou Šli-
ka objednat nejen Máz, Rytíře 
a Desítku, ale i ty méně známé 
piva jako patnáctku Barona, 
třináctku Kněžnu a Kníže. 

Název piva po bývalém 
majiteli 

Exkluzivní sudové pivo Šlik 
nesoucí jméno středově-
kého šlechtice bylo jednou 
z novinek, s nimiž pivovar 
v loňském roce překvapil své 
příznivce. Jedná se o jede-
náctistupňový plnosladový 
světlý ležák zlatavé barvy 
charakterizovaný vyváženým 
poměrem řemeslných sladů 
a tradičních odrůd českého 
chmele s důrazem na polo-

raný 
žatecký červeňák, 
vodou z hlubin Českého 
ráje a řemeslným výrobním 
postupem, kdy se vaří tra-
dičním dvourmutovým způ-
sobem, kvasí v otevřených 
kádích na spilce a potom 
patřičně dlouhou dobu zraje 
v ležáckých sklepích. „Využili 
jsme všechny naše zkušenos-
ti a řemeslnou zručnost, aby-
chom tradiční český ležák vy-
ladili do podoby skutečného 
klenotu,“ zdůrazňuje svijan-
ský sládek Petr Menšík. 

Vyjímečnost podtrhují nové 
půllitry

Pivo Šlik si mohou hosté vy-
chutnat pouze ve vybraných 
svijanských restauracích a to 
v nových designových půllit-
rech podtrhujících řemeslný 
charakter svijanského piva 
a odkazujících k několik sta-
letí dlouhé historii pivovaru. 
Půllitr je dílem produktového 
designéra Michala Pražského 

ve spolu-
práci s Petrem Menšíkem, 
kteří jako hlavní symbol vy-
brali motiv středověkého 
krejzlíku, tedy límce, jenž byl 
součástí oděvu tehdejší šlech-
ty. Jeho stylizovaný tvar apli-
kovali na tělo sklenice, kde 
tvoří výrazný plastický reliéf. 
Celkovou podobu silnostěn-
ného půllitru s reliéfním nápi-
sem Svijany pak dotváří ucho 
se siluetou tradiční svijan-
ské pavézy a datem založení 
pivovaru. Prolisy ve spodní 
části byly vyrobeny průmy-
slovou metodou lisováním 
sodnodraselného skla, takže 
vykazují mimořádnou mecha-
nickou odolnost a manipulace 
s nimi je pro výčepní i číšníky 
pohodlná, jsou stabilní a dob-
ře se myjí. „Půllitr je nejen 
krásný, ale i praktický a pivo 
z něj chutná výborně,“ říká 
generální ředitel pivovaru Ro-
man Havlík.

 Bohumil Brejžek

ské prodejně, ale pokud není
odněkud z okolí, tak mu ho
svijanští dokážou poslat hned

raný 
žatecký červeňák, 
vodou z hlubin Českého ve spolu-

Jiří Bitttner čepuje svijanské pivo

Libor Stejskal, Petr Menšík, Tomáš Kučera, Jindřich Jindřich

Svijanské velikonoční pivo

PIVOVARNICTVÍ
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Cíleně oslovujeme jednotlivé 
potravinářské obory a Preol 
z hlediska zpracování ře-
pky a slunečnice na vyso-
ce kvalitní oleje nám v této 
souvislosti zůstal v hledáč-
ku. K tomuto tématu jsme 
oslovili ing. Milana Kuncíře 
, generálního ředitele | CEO 
PREOL, a.s. a položili mu ně-
kolik otázek.

Řepkový olej je velmi 
kvalitní a jedním z největ-
ších vývozců byla Ukraji-
na. Nebude, ale my máme 
svou velmi kvalitní výro-
bu v Preolu. O kolik litrů 
řepkového oleje se ročně 
jedná ?
Ukrajina je významným 
pěstitelem řepky. Osetá plo-
cha řepky se v posledních 
čtyřech letech pohybuje 
v rozmezí 1,1–1,4 milionů 

ha. Vzhledem k tomu, že 
ukrajinský zákazník prefe-
ruje slunečnicový olej, není 
obvykle řepka na Ukrajině 
zpracovávána, ale exporto-
vána. Tento export lodní do-
pravou z přístavů na Černém 
moři směřuje do západní 
Evropy, jmenovitě Holand-
ska, Německa a Belgie, kde je 
zpracováván převážně v pří-
mořských lisovnách.

K výrobě v PREOLu mohu 
dodat jen to, že ta je ovliv-
něna havárií extraktoru 
v lońském roce. Z těchto dů-
vodů vlastní surový olej tak 
nevyrábíme, ale necháváme 
si zpracovat řepku na olej 
v nevyužitých kapacitách 
lisoven v Čechách a Němec-
ku. Vzhledem k logistickým 
omezením nejsme schopni 
manipulovat obvyklé obje-
my a naše výroba jedlého 

oleje je tak nyní významně 
nižší. Obvyklá roční výroba, 
ke které se během krátké 
doby vrátíme, se pohybuje 
kolem 30 milionů litrů oleje.

Na jaké výměře je letos 
řepka v ČR a kolik z toho 
a na jaké výměře ji má Ag-
rofert?
Pokud si dobře pamatuji tak 
360 tis ha, přičemž společ-
nosti AGROFERTu zasely ko-
lem 15 tisíc ha.

Z řepky se po zpracování 
získává i velmi kvalitní zá-
klad krmiva pokrutiny. Při 
růstu cen krmného obilí je 
to pro krmiváře i z tohoto 
důvodu vítaná komodita. 
Kolik pokrutin ročně vyro-
bí Preol?
Je to 280 tisíc tun. Je pro-
kázáno, že v krmných dáv-

kách pro skot, řepkový šrot, 
s úspěchem nahrazuje im-
portovaný sojový šrot. Nu-
tričně ještě zajímavější pro 
vysoce výkonné dojnice je 
extrudovaná forma řepko-
vého šrotu, u kterého jsou 
bílkoviny organismem ještě 
efektivněji využity. 

Naše vláda tlumí pro-
dukci biopaliv z řepky,ale 
naopak má vzrůst jejich 
výroba z cukrové řepy jako 
biolíh. Kolik letos se u vás 
vyrobí z řepky biopaliva, 
o kolik to bude méně proti 

předchozím rokům?
Letos to bude zhruba 130 ti-
síc tun, na podobné úrovni 
jako v loňském roce a o při-
bližně 30 tisíc tun méně než 
v roce 2020.

Odborníci na základě 
odborných důkazů vysoce 
cení řepkový olej pro jeho 
nutriční hodnotu a sklad-
bu. Můžete to víc přiblížit?
Řepkový olej je doporučo-
ván WHO jako nejlepší pro 
prevenci kardiovaskulárních 
chorob a je o něm i známo, 
že je nutričně svým slože-

ním mastných kyselin pro 
organismus vhodnější než 
olivový olej.

Eugenie Línková

Dopady války na Ukrajině pocítí celá naše společnost , potravi-
náře a zemědělce nevyjímaje. V čísle k tomu máme řadu výstupů 
a z hlediska zemědělství jsou to i vývozy k obilí a rostlinným 
olejům, které letos již z Ukrajiny nebudou. Přitom právě Ukraji-
na má vysoce kvalitní ornici a ta nyní na velké výměře leží la-
dem z důvodů ruské agrese.

Generálnéí ředitel společnosti PREOL Ing. M.Kuncíř

Poznámka redakce: 
Určitou vyjímečnost v nu-

triční hodnotě řepkového 

oleje potvrzuje i Prof.

MUDr. Věra Adámková, 

CSc, přednosta Pracoviště 

preventivní kardiologie, 

Institut klinické a experi-

mentální medicíny.

O řepce především jako 
o kvalitním rostlinném oleji

ROZHOVOR
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Podíl biopotravin na celkové 
spotřebě potravin a nápojů 
předloni dosáhl 1,77 %. Prů-
měrná částka, kterou v roce 
2020 vydal každý obyvatel ČR 
za biopotraviny, byla 562 Kč. 
Vzrostlo také množství expor-
tovaných biopotravin, dosáhlo 
objemu přibližně 3,43 miliar-
dy korun (v roce 2019 to byly 
3 miliardy).

Obrat českých společností 
na trhu s biopotravinami či-
nil v roce 2020 přibližně 9,41 
miliardy korun (v roce 2019 
zhruba 8,26 miliardy). Z cel-
kové spotřeby biopotravin 
představoval například obrat 
v maloobchodě 4,1 miliardy, 
ve veřejném stravování 194 
milionů a 366 milionů tvořil 
obrat přímého prodeje, ze-
jména z farem. Přes e-shopy, 
které využívají i faremní zpra-
covatelé a další výrobci, se 
prodalo zboží za 1,3 miliardy. 

Nejvíce biopotravin nakou-
pili čeští spotřebitelé v ma-
loobchodních řetězcích, tedy 
v supermarketech a hyper-
marketech (32 %, v hodnotě 
1,9 miliardy), prostřednictvím 
e-shopů (22 %, za 1,3 miliar-
dy), prodejen zdravé výživy 
a biopotravin (15 %, v hod-
notě 893 milionů) a drogérií 
(15 %, přibližně 888 milionů 
korun). Využití jednotlivých 
forem prodeje odráží situaci 
související s pandemií COVID 
19, kdy spotřebitelé častěji 
nakupovali přes e-shopy. Na-
opak klesl odbyt restauracím 
a dalším gastronomickým za-
řízením (včetně školního stra-
vování). Roste zájem o přímý 
prodej, například na farmách 
(366 milionů v roce 2020, za-
tímco v roce 2019 to bylo 302 
milionů korun).

Struktura hlavních biopo-
travin je dlouhodobě stabilní. 
Největší zájem byl o „Ostatní 
zpracované potraviny“, které 
tvořily cca 42 % podíl na ma-
loobchodním obratu biopo-
travin, přičemž více než tři 
čtvrtiny této kategorie byly 
ostatní zpracované biopo-
traviny, káva a čaj, hotové 
pokrmy (včetně dětské výži-
vy) a doplňky stravy. Druhou 
příčku obsadila kategorie 

„Ovoce a zelenina“ (17 %) 
a „Mléko a mléčné výrobky“ 
(16 %).

Distributoři a maloobchod-
ní řetězce dovezli a prodali 
na českém trhu biopotraviny 
odhadem za téměř 3 miliardy 
korun, což představuje 49 % 
podíl na maloobchodním ob-
ratu v ČR. Do této částky se 
nezapočítávají biopotraviny 
a produkty určené k dalšímu 
zpracování.

Počet farem klesl, plocha 
však vzrostla

Dle údajů z Registru ekologic-
kých podnikatelů (REP) k 31. 
12. 2020 hospodařilo eko-
logicky 4 665 ekofarem, a to 
na celkové výměře 543 252 ha, 
což představuje podíl 15,28 % 
z celkové výměry českého ze-
mědělského půdního fondu 
v LPIS. Počet farem poklesl 
meziročně o 0,5 %, tj. o 25 
farem. Plochy obhospodařo-
vané ekologickými zemědělci 
opět vzrostly, a to o cca 2 259 
ha. Jednalo se však o význam-
ně nižší meziroční nárůst než 
v předchozím roce. 

Z pohledu užití půdy v EZ 
stále dominují trvalé travní 
porosty (TTP), v roce 2020 
s výměrou více než 443 000 ha 
a podílem 81,6 % na celkové 
výměře ekologicky obhospo-
dařované půdy. Jedná se však 
po několika letech o pokles 
výměry (naposledy byl po-
kles výměry TTP zazname-
nán v roce 2015). Od roku 
2004 vzrostla plocha orné 
půdy (OP) v EZ téměř 4,8krát 
(v roce 2020 byla OP na téměř 
94 000 ha). V posledních šes-
ti letech podíl OP na celkové 
výměře půdy v EZ výrazně 
stoupá a v roce 2020 činil již 
17,2 %. V roce 2020 bylo do-
saženo historicky nejvyššího 
podílu OP v rámci ploch EZ. 
Trvalé kultury zaujímají podíl 
kolem 1 % v rámci všech eko-
logicky obhospodařovaných 
ploch. V rámci TK, stejně jako 
v předchozích letech, převlá-
daly ovocné sady (intenzivní 
a extenzivní) s 58,6 %, vinice 
zaujímaly 16 % ploch a chmel-
nice 0,2 %. Od roku 2015 je 

v rámci TK zahrnuta také ka-
tegorie „jiná trvalá kultura" 
(z velké části se jedná o kraji-
notvorné sady), která tvořila 
25,2 % z plochy TK v ČR (cca 
1 528 ha).

Výměra ekologických farem 
je větší, než u konvenčních

Celková výměra plochy v EZ 
evidované v LPIS meziročně 
opět vzrostla, a to o téměř 
2 300 ha, tedy o 0,4 %. Jedná 
se ale o výrazně nižší mezi-
roční nárůst než v předchozím 
roce. Navýšila se opět i výměra 
orné půdy, a to o téměř 3 200 
ha (nárůst o 3,5 %). U trvalých 
travních porostů došlo naopak 
ke snížení výměry o více než 
700 ha (o 0,2 %). Po mnoha le-
tech setrvalého nárůstu ploch 
TTP tak nastal poprvé od roku 
2005 pokles, i když jen velmi 
mírný. Plocha trvalých kultur 
již delší dobu spíše stagnuje 
nebo jsou zaznamenávány 
menší poklesy výměry. V roce 
2020 došlo meziročně opět 
ke snížení ploch TK o 195 ha 
(tj. o 3,1 %). Je třeba zmínit, 
že v rámci trvalých kultur je 
od roku 2015 kromě sadů 
(intenzivních a extenzivních), 
vinic a chmelnic rozlišována 
ještě jiná trvalá kultura, která 
zahrnuje mimo jiné zejména 
krajinotvorné sady, u kterých 
není základním účelem pro-
dukce ovoce, ale zachování od-
růdové rozmanitosti a krajin-
ného rázu (více než 1 500 ha). 
Výměra intenzivních a ostat-
ních ovocných sadů v rámci 
trvalých kultur meziročně mír-
ně poklesla o cca 150 ha (tj. 
o 0,4 %). Plochy vinic narostly 
o 1,5 % (tj. o 14 ha). Plochy 
v přechodném období tvořily 
6,5 % celkové výměry.
Česká republika patří k ze-

mím, kde průměrná velikost 
ekofarmy výrazně převyšuje 
evropský průměr, který se 
dlouhodobě pohybuje okolo 
40 ha. V roce 2020 činila prů-
měrná velikost ekofarmy 116 
ha. Obvyklá výměra ekofarmy 
je tak větší, než průměrná vý-
měra farmy konvenční (cca 
74,6 ha v roce 2020). Z pohle-
du velikostní struktury eko-
logicky hospodařících podni-
ků se dlouhodobě pohybuje 
nejčastější rozloha ekofarem 
v rozmezí 10 –50 ha, a podíl 
této kategorie je meziročně 
téměř totožný (40 %). Čtvrtina 
farem (nad 100 ha) obhospo-
dařuje téměř 80 % ploch v EZ, 
resp. více než 5 % farem (nad 
500 ha) obhospodařuje 41 % 
ploch v EZ.

Hlavními plodinami 
na orné půdě byly - obdob-
ně jako v předchozích letech 
- pícniny (45 %) a obiloviny 
(43 %). Z obilovin byla nejčas-
těji pěstována pšenice obecná 
(32,1 %) a oves (21,9 %). Tyto 
dvě plodiny společně zau-
jímaly 54 % celkové plochy 
obilovin v EZ. Plocha technic-
kých plodin se meziročně sní-
žila o téměř 5 %. Stejně jako 
v předchozím roce se zvýši-
la plocha orné půdy, na níž 

bylo pěstováno osivo a sadba 
o (11,8 %). Pěstování okopa-
nin a zeleniny zůstává trvale 
na nízké úrovni. Okopaniny 
byly pěstovány na 0,4 % ploch 
orné půdy a dominovaly opět 
brambory (95,2 % ploch oko-
panin) s meziročním nárůs-
tem ploch o 0,9 %. K nárůstu 
ploch došlo opět u cukrové 
řepy (nárůst o 6,2 %). Zeleni-
na se pěstovala na 0,3 % orné 
půdy a v porovnání s rokem 
2019 došlo ke snížení ploch 
zeleniny o 19,3 %. Plocha 
TK (trvalých kultur) zůstala 
prakticky na stejné úrovni 
jako v roce 2019 a byla tvo-
řena převážně ovocnými sady 
(71,2 %). Vinice zabíraly vý-
měru 18,6 % z trvalých kultur 
a plocha chmelnic byla i na-
dále zanedbatelná. Celková 
plocha TTP (louky a pastviny) 
v roce 2020 vzrostla o 1 356 
ha, tj. o 0,3 %. 

Nejčastěji chovaným 
zvířetem v EZ je skot

Na ekologických farmách bylo 
v roce 2020 chováno 419 995 
zvířat. Jedná se o zvířata, kte-
rá prošla tzv. nejkratší dobou 
chovu (pro rostlinnou produk-
ci označováno jako přechodné 
období) a jsou již chována 
v ekologickém režimu. V po-
rovnání s předchozím rokem, 
byl v roce 2020 zaznamenán 
mírný meziroční pokles počtu 
chovaných zvířat, a to o 1,6 %. 
Zastoupení jednotlivých kate-
gorií hospodářských zvířat je 
dlouhodobě vyrovnané. Nej-
častěji chovaným druhem je 
skot, který počtem 268 831 
kusů v roce 2020 představoval 
64 % všech ekologicky chova-
ných zvířat. Následoval chov 
ovcí (80 116 kusů) s 19 % po-
dílem. Třetím druhem, jehož 
zastoupení překročilo 10 % 
podíl z celkového stavu eko-
logicky chovaných zvířat, byla 
s počtem 50 079 kusů drůbež 
(téměř 12 %). Kozy (8 837 
kusů) byly zastoupeny 2,4 % 
podílem a koně (9 923 kusů) 

2,1 % podílem. Velmi nízké 
stavy jsou v systému ekolo-
gického zemědělství udávány 
u prasat (2 193 kusů). Jejich 
zastoupení se dlouhodobě po-
hybuje pod hranicí 1 % (0,5 % 
v roce 2020). Počty králíků 
jsou v systému EZ zanedba-
telné. Podíl ekologicky cho-
vaných dojnic (7 292 kusů) 
na celkovém počtu skotu 
v režimu EZ, v roce 2020 činil 
2,7 %. 

U ekologicky chovaných 
ovcí pokračoval pokles sta-
vů těchto zvířat započatý 
v roce 2016. V roce 2020 se 
jejich počet meziročně sní-
žil o 8,8 %. Také v případě 
koz došlo proti roku 2019 
k 6,5 % snížení počtu chova-
ných zvířat. Výraznější sníže-
ní (o 19 %) nastalo v případě 
ekologicky chovaných prasat. 
Důvodem je především sní-
žení počtu vykrmovaných 
prasat u tří podniků, které 
se ve větší míře věnují jejich 
chovu. V případě ekologicky 
chované drůbeže došlo v roce 
2020 k přerušení růstového 
trendu počtů zvířat z před-
chozích let. Zaznamenán byl 
7,6 % pokles celkových stavů 
bio drůbeže. 

Ekologičtí včelaři chovali 
v roce 2020 celkem 639 včel-
stev, což je o 9,1 % méně než 
v roce předešlém. Při porov-
nání počtů zvířat registrova-
ných v systému ekologického 
zemědělství s celkovým po-
čtem hospodářských zvířat 
chovaných na území ČR, je 
nejvyšším podílem zastou-
pen chov ovcí (39,3 %) a koz 
(30,6 %). Následuje chov 
koní s 26,1 % podílem ekolo-
gicky chovaných zvířat. Chov 
bio skotu se na celkových 
stavech skotu podílí 19,1 %, 
přičemž podíl ekologicky 
chovaných dojnic tvoří pouze 
2 % jejich celkového počtu. 
Zanedbatelné jsou podíly 
ekologicky chovaných prasat 
a drůbeže, které se v dlou-
hodobém průměru pohybují 
okolo hodnoty 0,2 %.

Propagace a podpora

Nekomerční propagaci EZ 
a biopotravin zajišťuje řada 
oborových a dalších nevlád-
ních organizací díky pra-
videlné podpoře ze strany 
Ministerstva zemědělství 
a několika dalších veřejných 
i soukromých zdrojů. Mezi 
nejvýznamnější osvětové 
a informační aktivity na pod-
poru biopotravin a EZ pravi-
delně podporované ze zdro-
jů MZe patří: soutěž „Česká 
biopotravina roku“ a ocenění 
„Nejlepší sedlák“ PRO-BIO 
Svazu ekologických zeměděl-
ců, ocenění „Bartákův hrnec“ 
pro nejlepšího ekofarmáře 
a dále prezentace na vele-
trzích a výstavách s o iciál-
ní účastí MZe (Biofach aj.). 
Měnit přístup veřejnosti 
k biopotravinám a ekologic-
kému zemědělství se snaží 
dlouhodobě PRO-BIO LIGA. 
Pod novou značkou Lovíme.
bio seznamuje veřejnost 
s principy EZ, zpřístupňuje 
kalendář bio akcí, provozuje 
mapu bioproducentů s pří-
mým prodejem biopotravin, 
pořádá exkurze na ekofarmy, 
realizuje semináře a kurzy 
vaření z biopotravin, organi-
zuje výroční pražský Biojar-
mark aj. Současně jsou MZe 
podporovány také výzkum-
né projekty – v roce 2020 
bylo na výzkumné projekty 
se zaměřením na ekologické 
zemědělství poskytnuto 23,1 
mil. Kč. K rozvoji ekologické-
ho zemědělství a výroby bio-
potravin přispěla v roce 2020 
i pokračující podpora státu 
ve formě dotací na ekologic-
ky obhospodařované plochy 
a bodové zvýhodnění pro 
výrobce biopotravin v rámci 
Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020. MZe 
také každoročně realizuje 
osvětovou a propagační kam-
paň Září – Měsíc biopotravin 
a ekologického zemědělství.

PEZ

RŮZNÉ

Nejčastěji chovaným druhem zvířat na ekologických 
farmách je skot. Nízké stavy chovaných prasat v EZ ještě více poklesly.

Došlo ke snížení ploch pěstované ekologické zeleniny.

Velikost českých ekofarem výrazně převyšuje evropský průměr

Již desátým rokem se v roce 2020 projevil růst trhu 
s biopotravinami, který nastal po stagnaci v letech 2009 a 2010. 
Ve srovnání s rokem 2019 byl předloni meziroční růst trhu 
s biopotravinami vyšší o 14 % a české domácnosti spotřebovaly 
biopotraviny za 5,99 miliardy korun (v roce 2019 to bylo 
5,26 miliardy). Vyplývá to ze Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR 
v roce 2020, kterou zveřejnilo Ministerstvo zemědělství.

Trh s potravinami v ČR roste
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Značka Zátkovy těstoviny si 
stále drží svoji českou tradici
Při slově Zátka s velkým zet naskočí každému Čechovi bez výjimky irma vyrábějící těs-
toviny, s tradicí až od roku 1884. Ve své době ji založil Hynek Zátka, který byl podnikate-
lem duší i srdcem. V dobách, kdy v Paříži ještě nestála „Eiffelovka“ a elektrické osvětlení 
zdaleka nebylo běžnou součástí života, se mu podařilo změnit zažité zvyky tehdejších 
hospodyněk. Byl vskutku činorodý. Nejprve začal podnikat se solí, zemědělskými plodi-
nami a sádrou. Dařilo se mu, a tak ve své podnikatelské cestě pokračoval. V Březí u Bor-
šova nad Vltavou zrekonstruoval mlýn, který se stal základnou pro budoucí podnikání 
rodiny Zátků. Historie této irmy je velmi zajímavá, nicméně její novodobé dějiny se již 
o ní zmiňují jako o Europastě, SE, která je dnes největším středoevropským výrobcem 
těstovin. Aktuálně vyváží do více než 20 zemí světa. Společnost je tvořena dvěma divize-
mi – Litovel a Boršov nad Vltavou. V Litovli je soustředěna většina výroby, kterou zajiš-
ťuje průměrně 120 zaměstnanců. Celková kapacita je až 100 000 tun těstovin za rok při 
nepřetržitém provozu. Zázemí je zde moderní a zcela automatizované. A už jen dodejme, 
že je značkovým výrobcem s klíčovými značkami Zátkovy těstoviny, Adriana, Rosické 
a Ideál, z nichž poslední zmíněná je určena zejména pro slovenský trh.

Zátkovy těstoviny jsou kom-
pletně vyrobeny v České 
republice a přináší radost 
do všech českých domácností 
a rodin. Víc o této produkci 
neodmyslitelné potraviny 
pro základ dobrých jídel pro-
zradil v rozhovoru Ing. Bohu-
mil Vráblík, Ph.D. – generální 
ředitel irmy Europasta,SE.

Firma Zátka má velmi za-
jímavou historii a u jejích 
základů stál mlýn v Březí 
u Boršova. Nechal jej po-
stavit Hynek Zátka, který 
ve svém podnikatelském 
portfoliu měl i zemědělské 
plodiny a obilí mu dalo jas-
ný směr pro výrobu těsto-
vin. Od jakých smluvních 
partnerů a v jakém množ-
ství je pro mlýn nyní irma 
získává?
Zátkovy těstoviny jsou již 
od jejich založení tradičním 
a ryze českým výrobcem. 
My se snažíme tuto historic-
kou linku udržet. Obilí, kte-
ré v našem mlýně meleme 
na mouku a následně pou-
žíváme pro výrobu těstovin, 
pochází výlučně z České re-
publiky, primárně z Jihočes-
kého kraje. Surovinu odku-
pujeme od menších i větších 
zemědělců. Při příjmu obilí 
prochází přísnou kontrolou 
kvality. Celkový objem obilí 
pěstovaný v Jihočeském kraji 
je však pro naši výrobu nedo-
statečný. Proto spolupracuje-
me i s farmáři z Jižní Moravy 
a Vysočiny. Stále se ale drží-
me v České republice.

V současné době je jisté, 
že ceny obilí porostou, jak 
se to zhruba procentuálně 
promítne do cen těstovin, 
které jsou výsledným pro-
duktem?
Naše cenová politika je výraz-
ně ovlivněna nejen zdražová-
ním vstupních surovin, ale 
i současnou situací na trhu. 

V minulých letech byl klíčo-
vým faktorem Covid-19 či 
světový nedostatek pšenice, 
dnes je to válka na Ukrajině. 
Kromě ceny obilí a ostatních 
surovin se nás přímo dotýká 
také zdražování obalových 
materiálů, paliv a energií. 
Ani my se tedy úpravě cen 
bohužel nevyhneme. Výsled-
ná cena zohledňuje všechny 
zmíněné faktory jako celek, 
přičemž právě obilí jako vý-
znamná vstupní surovina 
hraje velkou roli. 

Kolik tvarů těstovin vyrá-
bíte a o které z nich je nej-
větší zájem?
Zátkovy těstoviny jsou va-
ječné těstoviny vyráběné 
výhradně z podestýlkových 
vajec, tedy z těch, která ne-
pochází z klecového chovu. 
Výběr tvarů je rozmanitý – 
od klasických polévkových 
nudlí, přes kolínka či leky až 
po abecedu pro děti. Celkem 
nabízíme 17 různých tvarů. 
Dlouhodobě nejoblíbenější 

jsou jednoznačně špagety 
a vřetena.

Portfolio celé společnosti 
Europasta SE je však pod-
statně širší. Výroba pokrývá 
všechny segmenty. Jsou to 
vaječné, bezvaječné i semo-
linové těstoviny v krátkých 
i dlouhých tvarech, lisované 
i válcované. I proto si dlou-
hodobě držíme přední pozi-
ci na českém trhu, kde mají 
naše značky podíl ve výši 
zhruba 25 %, v privátních 
značkách pokrýváme téměř 
polovinu celého trhu.

Využíváte možnosti pod-
pory EU prostřednictvím 
projektů spjatých s renova-
cí provozů a nákupu výkon-
nějších linek?
Ano, v současné době čerpá-
me podporu z Programu roz-
voje venkova. Jedná se o po-
skytnutí dotace pro podporu 
investic pro zpracování a uvá-
dění zemědělských produktů 
na trh. Předmětem je moder-
nizace skladování a expedice 
krmiv na mlýně v Boršově 
nad Vltavou. V druhém kroku 
se pak bude jednat o stavbu 
nové balírny mouk ve spotře-
bitelském balení.

Máte v inovačním progra-
mu jak mlýna, tak těstárny 
připravené nějaké novinky?
V letošním roce 
nás čekají již 
zmíněné dvě 
velké investice. 
První akce již 
probíhá a měla 
by být dokonče-
na na přelomu 
května a června. 

Jedná se o modernizaci a au-
tomatizaci skladového hos-
podářství a volné nakládky 
krmiv (otrub a krmné mou-
ky). Základ tvoří stavba zcela 
nové volné nakládky krmiv 
pro nákladní automobily, 
včetně automatických plní-
cích hubic o výkonu 30 tun/
hod. Výkonné nakládce pak 
musí být přizpůsobeno celé 
skladové hospodářství uvnitř 
stávající míchárny krmiv. Bu-
deme měnit kompletně tech-
nologii všech dopravních cest. 
Výsledkem bude zrychlení 
volné nakládky krmiv, celko-
vá automatizace skladového 
hospodářství, snížení praš-
nosti při nakládce, zlepšení 
pracovního prostředí pro ob-
sluhu, zvýšení hygieny a bez-
pečnosti výroby. V neposlední 
řadě, bude investice sloužit 
jako příprava pro další rozvoj 
mlýna jako celku.

Druhá investice začne 
v červnu, bude dokončena 
letos v listopadu a pocítí ji 
i běžný spotřebitel. Čeká nás 
stavba nové haly balicího 
centra mouk balených do spo-
třebitelského balení. Srdce 
nové balírny bude tvořit balicí 
automat od německého reno-
movaného výrobce Fawema 
a paletizér od kolínské spo-
-lečnosti M.A.S.. Výkon nové-
ho automatického balicího 

centra se zvýší ze současných 
70-ti zabalených sáčků mou-
ky za minutu, až na 110.

 Co nové výzvy v logistice?
Kromě vysokého výkonu se 
nám otevřou nové logistic-
ké možnosti. Nově budeme 
umět skládat mouku nejen 
ve skupinových baleních, ale 
sáčky budou moci být i vol-
ně na paletách. Koncový zá-
kazník pak ocení nový tvar 
a uzavírání sáčku. V koneč-
ném důsledku pak bude mož-
no balit také širší portfolio 
druhů mouky a v budoucnu 
i nejrůznějších pečících smě-
sí. Zvažujeme také zavedení 
nových 2 kg a 5 kg spotřebi-
telských balení.

O bezpečnost výrobku se 
postará také nový detektor 
kovů, který doplní již stáva-
jící kontrolní prosev mouky 
a nárazový sterilizér, který 
má za úkol ničit případné zá-
rodky přirozených moučných 
škůdců. Celkové investice 
do mlýna si tak v letošním 
roce vyžádají řádově 50 mi-
lionů Kč.

Mimo tuto hlavní akci re-
alizujeme spoustu menších 
inovací a modernizací, které 
nám pomáhají držet krok 
s moderními trendy v oblasti 
výroby. Zátkovy těstoviny se 
v loňském roce dočkaly vel-
kých inovací. Po delší době 
značka prošla celkovým re-
designem, v rámci něhož 

jsme představili příběh pana 
Zátky a celé jeho rodiny, kte-
rý se opírá o skutečná fakta. 
Na televizních obrazovkách 
běžela nová reklama nato-
čená v loutkovém pojetí, 
produkty dostaly nový obal, 
vyladilo se i logo. Značka si 
stále drží svoji tradici a čes-
kost, zároveň se snaží přiblí-
žit i mladším generacím.

Můžete dát na závěr i ně-
jaký oblíbených recept 
ve spojení s těstovinami. Co 
byste doporučil našim čte-
nářům?
Například nudle s mákem 
jsou u dětí stále oblíbené. 
Variantou sladkého oběda 
mohou být „Fleky s jablky, 
rozinkami a ořechy“. Těsto-
viny jsou velice jednoduché 
na přípravu a zároveň varia-
bilní. Mohu doporučit napří-
klad „Špagety se strouhanou 
houskou“. Přesný postup to-
hoto i dalších receptů mohou 
čtenáři najít na webových 
stránkách www.zatka.cz, kde 
jsme připravili originální vi-
deorecepty. Tipy na jednodu-
ché recepty můžete sledovat 
i na našich facebookových 
stránkách „Zátkovy“, kde mů-
žete v tematických soutěžích 
vyhrát nejen těstoviny.

Eugenie Línková

 Ing. Bohumil Vráblík, Ph.D. – generální ředitel fi rmy Europasta,SE

Budova Zátkovy těstárny z výšky
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Moravská růžová vína se ve Francii zbarvila do zlata
Po medailovém úspěchu na mezinárodní soutěži růžových vín 
ve Španělsku zabodovala moravská roséčka také ve Francii, 
v Mekce vinařů a srdci růžových vín. Na jedné z nejslavnějších 
světových soutěží růžových vín Vinalies Mondial du Rosé jich 
porota ocenila hned pět a opět potvrdila světovou kvalitu mo-
ravských růžových vín. Účast na soutěžích inančně podpořil 
Vinařský fond a organizačně zajistilo Národní vinařské centrum.

Moravští vinaři přihlásili 
do jedné z nejprestižnějších 
a nejrespektovanějších sou-
těží růžových vín Vinalies 
Mondial du Rosé 13 vín a ob-
drželi 3 zlaté a 2 stříbrné me-
daile. Velmi se dařilo Vinař-
ství Bronislava Vajbara, které 
zaznamenalo 2 zlaté medaile. 
Vinařství Znovín Znojmo si 
odváží 1 zlatou a 2 stříbr-
né medaile, z nichž jedna je 
za růžový sekt. Na světových 
soutěžích se tak začíná pro-
sazovat i tato globálně čím 
dál populárnější kategorie. 
V roce 2021 si moravští vina-
ři ze soutěže odvezli 1 zlatou 
a 1 stříbrnou medaili.

„Nás těší zejména úspěch 
Rulandského modrého – 
rosé 2017, pozdní sběr, kte-
rý prodáváme pod luxusním 
skleněným uzávěrem, a byl 
vyroben ve spolupráci s Ma-
tematicko-fyzikální fakultou 
Univerzity Karlovy v Pra-
ze, kdy kryomacerace, tedy 
zchlazení bobulí této odrůdy, 
bylo po několik dnů drženo 
při teplotě ± 3,14 °C. Toto 
víno získalo o několik dnů 
dříve také titul šampiona 
kategorie polosuchých růžo-
vých vín a současně Velkou 
zlatou medaili na Concours 

Mondial de Bruxelles Rosé 
Wine Session 2022 ve Špa-
nělsku.,“ uvedl Ing. Pavel 
Vajčner, předseda předsta-
venstva ZNOVÍN ZNOJMO, a.s

„Vinalies Mondial du Rosé 
je velmi prestižní soutěž, 
vyznačující se zejména vy-
sokou úrovní s přísným hod-
nocením. V komisích usedají 
převážně odborníci z praxe, 
tedy lidé věnující se oboru 
dlouhodobě a vínu oprav-
du rozumí. Hodnocená vína 
prochází skutečným zkoumá-
ním, kdy porotci musejí např. 
ke každému vzorku napsat 
komentář, který je součástí 
hodnocení. Ve světle toho se 
jedná o opravdu mimořád-
ný medailový zisk pro mo-
ravská vína, protože uspět 

na takové soutěži je skutečně 
těžké,“ sdělil k výsledku sou-
těže Martin Šmíd, sommelier 
Znovínu Znojmo, který repre-
zentoval Českou republiku 
a hodnotil vína a dodal: „můj 
velký obdiv patří také pořa-
datelům, kteří odvedli opět 
velmi profesionální výkon. 
Byl jsem velmi potěšen, že 
jsem byl opět pozván a mohl 
se i letos této akce zúčastnit 
jako porotce.“

Zlatou medaili získal Pinot 
noir 3,14 Rulandské modré 
Rosé, pozdní sběr 2017 z vi-
nařství Znovín Znojmo, který 
se nedávno stal šampionem 
kategorie polosuchých růžo-
vých vín na soutěži Concours 
Mondial de Bruxelles Rosé 
Wine Session. Víno vzniká 

ve spolupráci s Matematicko-
-fyzikální fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze a je opatřeno 
moderním skleněným uzávě-
rem VINOLOK, který zajišťuje 
dlouholeté zachování svěžes-
ti a charakteru vína. Do stej-
né kategorie patří i stříbrem 
oceněné Rulandské modré 
ročníku 2020, což potvrzuje 
výjimečnost těchto vín.

Od roku 2004 každoročně 
členové Unie francouzských 
enologů, která světovou sou-
těž růžových vín pořádá, 

po 3 dny ochutnávají růžová 
vína z celého světa. V letoš-
ním roce v Marseille hodno-
tilo 60 světových odborníků 
více než 1000 vín. Le Mondial 
du Rosé se těší patronátu OIV 
(Mezinárodní organizace pro 
révu vinnou a víno), UIOE 
(Mezinárodní unie enologů) 
a je součástí VINOFED (Svě-
tová federace významných 
mezinárodních soutěží vín 
a destilátů).

–egi–

Výsledky: Tři zlaté a dvě stříbrné

Vinařství Víno Medaile

Vinalies Mondial du Rosé

Vinařství Bronislav Vajbar Frankovka rosé, výběr z hroznů 2021 Zlatá

Vinařství Bronislav Vajbar Cabernet Sauvignon rosé, výběr z hroznů 2021 Zlatá

ZNOVÍN ZNOJMO Rulandské modré rosé, pozdní sběr 2017 Zlatá

ZNOVÍN ZNOJMO Rulandské modré rosé, pozdní sběr 2020 Stříbrná

ZNOVÍN ZNOJMO Znovín de Lux rosé brut Zweigeltrebe, jakostní šumivé víno 2013 Stříbrná

INZERCE
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Dalším zajímavým vystoupe-
ním zaujal  Joachim Rukwied, 
prezident Deutscher Bauer-
nverband e.V.(Německý  svaz 
sedláků), zdůraznil ochotu 
zemědělců pomoci utvářet 
transformaci: „Čelíme velké-
mu transformačnímu procesu 
ve společnosti, v ekonomice 
a samozřejmě v zemědělství. 
Pokračujeme v tomto trans-
formačním procesu. Máme 
jasné představy ohledně re-
strukturalizace a dalšího roz-
voje chovu zvířat a dalšího 
rozvoje zemědělství. Nyní to 
musíme uvést do praxe. Dve-
ře jsou otevřené. Teď musíme 
projít."

Posluchačům těchto kon-

ferencí  a představ o dalším 
vývoji zemědělství ve světě 
se zajímavým způsobem při-
pomenula i mnohaletá  his-
torie  berlínských veletrhů 
Grüne Woche , kdy od začátku 
v roce  1926 do předloňské-
ho konání Mezinárodní zele-
ný týden navštívilo  více než 
100 500 vystavovatelů a 34 
milionů návštěvníků od roku 
1926 .Přitom největší světo-
vá spotřebitelská výstava pro 
zemědělství, potravinářství 
a zahradnictví se vyvinula 
z prosté lokální komoditní 
burzy. Od roku 1926 tak více 
než 100 500 vystavovatelů ze 
130 zemí představilo ucele-
nou řadu produktů ze všech 

k o n t i -
nentů a zúčastnilo se doposud 
na 34,0 milionům obchodních 
a soukromých návštěvníků.  
Všechno to začalo lodenový-
mi kabáty vyráběnými z me-
lanžové příze z mykané vlny, 
kdy  zelené oblečení na týden 
nápadně dominovalo obra-
zu města. Řemesla a průmy-
sl zároveň nabízely na ulici 
v konferenční čtvrti speci ické 
předměty a spotřební zboží. 
Když tento divoký „obchod 
a změna“ nabýval stále sil-
nějších forem, farmář Hans-
-Jürgen von Hake, který v té 
době pracoval v berlínské tu-
ristické kanceláři, dostal ná-
pad spojit konferenci z roku 

1926 se zemědělskou výsta-
vou na Kaiserdammu. A tak se 
zrodil „Zelený týden“ .  Největ-
ším exponátem na první vý-
stavě byl čtyřmetrový železný 
univerzální traktor o výkonu 
100 koní. Od té doby slavila 
úspěchy věda a technika svou 
premiéru právě na „Zeleném 
týdnu“ a to už s logem žlutých 
klasů na zeleném pozadí.

V roce 1990 pádem ber-
línské zdi  začal pro Meziná-
rodní zelený týden v Berlíně 
nový rozkvět. Od roku 1991 
pět nových spolkových zemí 
spolu se starými spolkovými 
zeměmi předvedlo i efektivi-
tu potravinářského průmyslu 

na první celoněmecké společ-
né výstavě Ústředního marke-
tingového svazu německého 
zemědělství (CMA) a spolkové 
země. Od té doby byly do pro-
gramu – a s velkým úspěchem 
– s mezinárodní účastí zařa-
zeny produktové trhy s pivem 
a potravinami.

Vedle tradičních účastníků 
ze západní Evropy nyní při-
bližně třetina vystavujících 
národů pochází ze střední 
a východní Evropy.  V roce 
2005 byla poprvé na Zele-
ném týdnu stanovena o iciální 
partnerská země. Nastartova-
la to jako první Česká repub-
lika. V roce 2006 následovalo 
Rusko s působivou nabídkou 
specialit téměř ze všech regio-
nů země a  Zelený týden 2007 
zahajovala Angela Merkelová 
a předseda Evropské komise 
José Manuel Barroso.

Přední světový veletrh 
pro zemědělství, výživu a za-
hradnictví stanovil standar-
dy a přinesl aktuální témata 
i v oboru online: ať už dob-
ré životní podmínky zvířat 
a ochrana klimatu, regionál-
ní hodnotové řetězce „z far-
my na vidličku“ nebo vaření 
s moučkou z řas a hmyzu . 
I letos  , jako vloni  kvůli pan-
demii koronaviru,  mohlo 
po několik lednových dní od-
borné i soukromé publikum 
zdarma sledovat více než 100 
příspěvků na čtyřech kaná-
lech a zajímavé výstupy  jsou 
stále k dispozici. Doufejme, 
že od příštího roku  se vrátí 
do konání mezinárodního Ze-
leného týdne v Berlíně opět 
krásná atmosféra výstavního 
ruchu s  tisíci exponáty z růz-
ných zemí světa.

Eugenie Línková

VELETRHY

INZERCE

Zelený týden z pohledu historie i online přenosů
V roce 2022 byl stejně jako vloni Mezinárodní zelený týden 
zrušen. Důvodem zrušení byl celorepublikový nárůst počtu 
infekcí v souvislosti se čtvrtou koronavirovou vlnou a z toho 
vyplývající omezení. Některé odborné konference Zeleného 
týdne pořádané Messe Berlin GmbH i nadále ale probíhaly 
digitálně.  Na pozvání Messe Berlin vedl takto digitálně nový 
spolkový ministr pro výživu a zemědělství Cem Özdemir dis-
kuse s průmyslovými hráči. Středem zájmu byla otázka, jak 
lze navrhnout transformaci zemědělského a potravinářského 
průmyslu a jak rozložit výsledné náklady. Cem Özdemir pouká-
zal na význam těchto veletrhů pro spotřebitele. 
Jejich prostřednictvím je hmatatelná transforma-
ce směrem k lepším životním podmínkám zvířat 
a ochraně životního prostředí a klimatu. Özdemir 
také vyzval ke změně mentality: „Musíme ukázat, 
že máme vysokou životní úroveň, že dokážeme 
zajistit pracovní místa a prosperitu a zároveň 
chránit klima. Pokud Německo jako čtvrtá nej-
větší ekonomika světa ukáže, že to funguje, najde 
tato cesta mnoho napodobitelů.
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Jak jsem se stal kuchařem na Mauriciu

Mauricius dostal při svém 
vzniku do vínku ideální geo-
gra ickou polohu, když leží 
na jihozápadě nejteplejšího 
oceánu světa. Moře je tady 
modré, stejně jako obloha 
nad ním a charakteristickými 
znaky ostrova je i netknutá 
příroda. S modrou kontra-
stuje pronikavě bílá barva 
písku úžasných pláží s velmi 
pozvolným vstupem do moře 
a obě barvy vhodně doplňují 
zelené palmy, kaktusy, íkusy, 
ibišky a stovky nejrůznějších 
stromů a rostlin. Zkrátka, 
pastva pro oči. Navíc Maurici-
us rozhodně není běžnou do-
volenkovou destinací s davy 
turistů, díky čemuž se zdejší 
panenská příroda a čisté ži-
votní prostředí náležitě vy-
chutnat.

Směs různých gastronomií

Mauricius ale nepředsta-
vuje pouze pastvu pro oči, 
ale také pro chuťové buňky. 
Přítomnost odlišných kultur 
na ostrově dovoluje ochut-
nat jídla z evropského, asij-
ského nebo afrického kon-
tinentu. Nahlédnout do tajů 
místní kuchyně proto stojí 
za to a kurz vaření je oprav-
du autentickým zážitkem. 
Získané znalosti můžete na-
víc později využít i doma při 
přípravě exotických pokrmů, 

protože většinu surovin lze 
nakoupit i u nás. 

Mauricijská kuchyně pře-
kvapí nečekanými kombina-
cemi a úžasně chutnými po-
krmy z těch nejlepších volně 
pěstovaných plodin. 

Mezi její speciality pa-
tří bezesporu muslimský 
pokrm Briani, což je směs 
z rýže, koření, masa a bram-
bor. Velmi známá jsou také 
palmová srdíčka, z nichž se 
dělá takzvaný Milionářský 
salát, jehož součástí jsou 
obří krevety, ústřice, garnáti 
a krabí maso. Nelze nevzpo-
menout ani uzeného merlina 
s bohatou zeleninovou přílo-
hou, divoké ústřice s citro-
nem a pokrmy ze srny nebo 
divočáka. Zkrátka nepřijdou 
ani vyznavači bílého masa, 
ať už si dají grilovanou drů-
bež, bažanta nebo křepelku. 
Mnoho pokrmů se připravu-
je na lávovém kameni, který 
mají ve všech restauracích, 
můžete si tedy nechat udělat 
výtečný steak či zeleninu. 

Kuchařem v Le Prince 
Maurice

Le Prince Maurice je vlajko-
vou lodí hotelového řetěz-
ce Constance Hotels, který 
má po dvou hotelích kromě 
Mauricia také na Seychelách 
a Maledivách a jeden na Ma-

dagaskaru. A právě v tomto 
hotelu jsem si usmyslel, že 
já, amatér, se na jeden den 
stanu kuchařem. Využil jsem 
k tomu speciální program, 
který hotel svým hostům, ji-
miž jsou především špičkoví 
manažeři a majitelé z celé 
Evropy (jak jsem se zde do-
zvěděl, pravidelně sem létal 
i jeden z nejbohatších Če-
chů), nabízí.

Nejprve jsem se ale musel 
patřičně pracovně obléci, 
dostal jsem černou zástěru 
s bílou čepicí (oboje jsem si 
pak mohl vzít jako upomín-
ku domu) a přidělené místo 
u jednoho stolu s plotnou. 
Spolu se mnou tam byly ješ-
tě tři dámy z Německa, které 
braly kurs jako zajímavé oži-
vení luxusního pobytu.

Pod taktovkou hvězdného 
Kamlesh Doorjeana

Šé kuchař šestihvězdičkové-
ho hotelu Le Prince Mauri-
ce Kamlesh Doorjean patří 
mezi nejlepší kuchaře nejen 
na Mauriciu, ale v celém In-
dickém oceánu. Perfektní 
angličtinou nás seznámil 
s přípravou hlavních mauri-
cijských pokrmů a surovina-
mi, z nichž se připravují. Jídlo 
je tady skutečně zážitek, ne-
boť Mauricius je směsicí ně-
kolika kultur a tudíž je i jeho 

kuchyně pestrá, ovlivněná 
třemi kontinenty, kdy se mísí 
kreolská, francouzská, ang-
lická, indická, čínská a africká 
jídla. Kuchyně hojně využívá 
darů moře – krabů, ryb, cho-
botnic, škeblí, langust, krevet 
a ústřic. Velmi oblíbené jsou 
omáčky. Součástí snad kaž-
dého pokrmu je zelenina, ze-
jména rajčata, cibule, česnek 
a koření, hlavně curry a chilli.

Jídla z právě 
ulovených ryb

Učit se vařit, byť jen jediné 
jídlo pod vedením takového 
mistra, byl skutečně zážitek. 
Dostal nás už tím, když nám 
předvedl právě přivezené 

čerstvé ryby určené pro hote-
lovou kuchyni a poutavě ho-
vořil o možných způsobech 
jejich úpravy. S údivem jsme 
zírali na velké pestrobarevné 
ryby naaranžované na terase 
u kuchyně, které jsme viděli 
ve skutečnosti poprvé v ži-
votě a nedokázali jsme je ani 
pojmenovat. 

Vaříme kuřecí maso 
s krevetami

Ale konec přednášek, dává-
me se do vaření. Mistr Door-
jean pro nás vybral přípravu 
kuřecího masa s krevetami 
na curry. Přistupujeme ka-
ždý ke svému pracovnímu 
místu, kde už pro nás pomoc-

níci vše nachystali. Bereme 
šest obřích krevet a rychle 
je smažíme na olivovém ole-
ji dokud nezezlátnou. Totéž 
děláme tři minuty s kous-
ky kuřete, jež jsme předtím 
marinovali ve směsi curry, 
koriandru, tymiánu, olivo-
vého oleje, česneku, zázvo-
ru, soli a pepře. Přidáváme 
na kostičky nakrájená rajča-
ta, trochu vody a vše vaříme 
po dobu patnácti minut. Poté 
ještě přidáme nové krevety 
a kokosové mléko a dalších 
pět minut vaříme. Na samý 
závěr přidáváme rozsekaný 
koriandr, samozřejmě i ze-
leninovou přílohu a je mož-
no servírovat. My si ale svůj 
výtvor necháváme uschovat, 
aby nám a našim partnerům 
ho večer číšníci náležitě na-
servírovali k večeři.

Cenný certifi kát 

A je tu závěr. Dostáváme pro 
nás velmi ceněný certi ikát 
podepsaný mistrem Door-
jeanem o absolvování kursu 
a všichni se samozřejmě fo-
tíme, abychom se pak mohli 
doma pochlubit, s kým a jak 
jsme vařili. Musím říci, že to 
byla neobyčejně zajímavá 
zkušenost, nakouknout pod 
pokličku nejen mistrovi Do-
orjeanovi, ale i dalším vyni-
kajícím kuchařům a zároveň 
si na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak se připravuje jídlo na nej-
vyšší úrovni. Ze strany hotelu 
jistě dobrý nápad, jehož rea-
lizace by stála zato i v našich 
podmínkách.

Bohumil Brejžek

Vytvořili jsme michelinské jídlo

Slavný americký spisovatel Mark Twain nepřeháněl, když 
napsal, že Bůh stvořil Mauricius a pak na něm vytvořil 
pozemský ráj. Tento nevelký ostrov uprostřed Indického 
oceánu totiž ráj opravdu připomíná.

V Asii žije rorýsovitý ptá-
ček jménem Salangan, u nás 
zřejmě zcela výjimečně taky. 
Tento ptáček ke stavbě hnízd 
nepoužívá přírodní mate-
riál jako klacíky a lístky, ale 
používá své vlastní sliny. Ty 
na vzduchu ztvrdnou a vy-
tvoří hnízdečko, kde samička 
snese vajíčka. Tento cyklus 
trvá 35 dní. Poté hnízdečko 
opouští a sběrači následně 
za pomocí primitivních kla-
dek hnízda sbírají. Tato hníz-
da pak slouží jako základ 
čínské tradiční medicíny a ku-
chyně. Připravuje se z nich 
například tradiční polévka 

z „ptačích plivanců“ dezerty, 
nebo nápoje. Od jednoho z na-
šich čtenářů , který v Číně stu-
doval na Pekingské univerzitě 
čínskou medicínu jsme dosta-
li ujištění, že je to velmi drahé 
a pro něj to bylo až nechutné. 
Jak se ale říká, proti gustu…, 
Číňané to prostě zbožňují.

Ve světě narazíte ale 
i na další dobroty, většinou 
ale jen pro místní obyvatele. 
Jsou to vařená kachní embrya, 
smažené tarantule, shnilí 
slanečci nebo uzení netopý-
ři. Dotyčný čtenář studující 
v Číně ještě doplnil o zku-
šenost s pozřením smažené 

tarantule ,nabízené v hojné 
míře na tamních trzích. Vět-
šinou to ale cizinci místní ku-
chaři , co to nabízejí nesdělí, 
že se musí před pozřením 
odtrhnout zadeček s jedovou 
žlázou. Slovenský kolega na-
šeho zdroje si toto hrdinně 
na trhu koupil a hned taky 
snědl. Během chvíle se do-
stavily ukrutné bolesti, jed se 
rychle šíří tělem. Byl okamžitě 
kamarády odvezen do nemoc-
nice a zachráněn, ale vytrpěl 
si své a nikomu toto jídlo ani 
po poučení nedoporučuje.

Eugenie Línková

Jedlá ptačí hnízda
V předvánočním čísle jsme mimo jiné měli v novinách velmi 
důležité sdělení od českého velvyslance v Číně o co je tam zá-
jem z potravin a pokud mají tuzemští vývozci dodávat své zboží 
na tento trh, co musí dodržet a jaká pravidla existují nově. Byla 
tam i zmínka o ptačích hnízdech a nezaujalo to jen nás, ale i vás, 
čtenáře a přišly dotazy co to je. Oslovili jsme jak naše velvysla-
nectví v Číně tak i čínské v Praze a tady je vysvětlení.

RŮZNÉ

Dopad in lace i v gastru
Restarace, vývařovny , ve zkratce gastro podniky dostávají opět 
na frak. Na malé a střední irmy dopadá totiž až rekordně ros-
toucí in lace . Jsou na tom  i z těchto důvodů mnohem hůř než gi-
ganty s etablovanou tržní silou. Dominují totiž oborům, na které 
má nejsilnější vliv hlavní složka dnešní in lace – ceny energií.

Zvyšuje se tlak na nízké ceny

Už ze své podstaty vytvářejí 
hlavní konkurenční podhou-
bí dynamické ekonomiky, 
a jsou tak vystaveny mnohem 
vyššímu vzájemnému konku-
renčnímu tlaku na nízké ceny 
pro zákazníky, než obří irmy. 
„Vlivem tohoto konkurenčního 
tlaku malé a střední irmy pa-
radoxně ještě dokonce in laci 
brzdí proti té, která by nasta-
la, kdyby okamžitě promítaly 
ceny energií do zákaznických 
cen,“ říká Josef Jaroš, předse-
da představenstva AMSP ČR. 
Zároveň ale dodává: „Covidové 
lockdowny vyčerpaly malým 
a středním podnikům jaké-
koli rezervy více, než velkým 
irmám, a tak dnes nemohou 

chránit zákazníka od vyšších 
výrobních nákladů nekonečně. 
Brzy se začnou ceny energií 
projevovat v ceně zboží a ze-
jména služeb ještě více, což 
udrží zvýšenou in laci i v době, 
kdy by případně energie pře-
staly zdražovat.“

Zhoubný růst 
úrokových sazeb

Vysoká in lace navíc dopadá 
na malé a střední podniky 
více než na velké i nepřímo: 
neustále se totiž zvyšuje 
úroková sazba. Menší irmy 

pociťují toto zdražení úvěrů 
obzvláště těžce. Již tak často 
musejí platit vyšší sazby než 
velké irmy, když je banky po-
važují za rizikovější. A kvůli 
in laci nyní stoupla úroková 
sazba o dalšího půl procent-
ního bodu, a březnové re-
kordní zvýšení in lace dále 
zvyšuje pravděpodobnost 
dalšího zvyšování sazeb.

„Již nyní platí typický malý 
či střední podnik více než 
dvojnásobnou splátku úvěru 
než na podzim, a každé další 
zvýšení sazeb se mu auto-
maticky promítne do dalšího 
zdražování splátek“, vysvětluje 
Jaroš. V tom jsou na tom podle 
něj drobné podniky ještě hůře, 
než plátci hypoték. Ti jsou 
většinou alespoň po nějaký 
čas chráněni ixací, ale většina 

půjček podnikům je navázána 
na pohyblivou složku úroku.

Další zvyšování sazeb by 
tak dále zdražovalo výrobu, 
a pokud je nyní evidentní, že 
in lace je z drtivé části nákla-
dová, nikoli poptávková, ani 
zvýšené sazby s in lací podle 
Jaroše a většiny ekonomů to-
lik nezmohou.

„Bylo by to možné pouze 
za cenu obrovského utlu-
mení všeobecné poptávky, 
a to by opět na malé a střed-
ní podniky dopadlo silněji, 
než na velké. V ekonomice, 
kde malé a střední podniky 
představují 99 % všech irem 
a zaměstnávají 61 % všech 
pracovníků, by se to muselo 
projevit i na rostoucí neza-
městnanosti,“ varuje Jaroš.

–egi–
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Finanční podpora 
projektu meziročně 
vzrostla

Podpora projektu v minulém 
školním roce ze strany SZIFu 
představovala více než 500 
milionů korun. „Za uzavřený 
školní rok 2020/2021 jsme 
v rámci dodávek ovoce a ze-
leniny administrovali 148 
žádostí od 17 žadatelů a vy-
placená částka činila více než 
270 milionů korun,“ uvedl Ro-
bert Zavadil, ředitel Odboru 
společné organizace trhů, pod 
který školní projekt v rámci 
Fondu spadá. A dodal: „Jed-
ná se přibližně o 17 milionů 
korun více než v předchozím 
školním roce v rámci této čás-
ti projektu“. U mléka a mléč-
ných produktů došlo k vyříze-
ní celkem 103 žádostí od 12 
žadatelů, kterým SZIF poskytl 
téměř 250 milionů korun. Zde 
došlo k navýšení vyplacených 
prostředků oproti předcháze-

jícímu školnímu roku téměř 
o 15 milionů.

Financování projektu zajiš-
ťují většinově národní zdro-
je, zbývající prostředky jdou 
z fondů Evropské unie. Pro 
zájemce o zapojení z řad vý-
robců a dodavatelů produktů 
platí, že žádost o schválení 
musí být podána v období 
od 1. ledna do 31. března 
kalendářního roku, ve kte-
rém začíná daný školní rok. 
Formuláře jsou dostupné 
na stránkách www.szif.cz/
cs/ovoce-do-skol, respektive 
www.szif.cz/cs/mleko-do-
-skol, přičemž žadatel, přes-
tože bude vyplňovat jen urči-
té části formuláře, odevzdává 
vždy formulář celý. Žádosti 
je možné podávat přes da-
tovou schránku SZIF, poštou 
či osobně, případně skrze 
e-podatelnu. Přes Portál far-
máře lze podat pouze žádost 
o podporu na produkty nebo 
souhrnné hlášení.  (egi)

Školní projekt na ozdravení 
jídelníčku zajímá stále více škol
Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol se dlouhodobě snaží 
zlepšit stravovací návyky u dětí. A zájem ze strany základních 
škol o zpestření jídelníčku žáků roste, v posledních letech jich 
každoročně přibývá několik desítek, jak vyplývá ze statistik 
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který pro-
jekt administruje.

Zatímco počet dodavatelů 
(žadatelů o dotaci) zůstává 
ve srovnání s předešlými 
lety přibližně stejný (v mi-
nulém školním roce 17 
u ovoce a zeleniny, u mléka 
12 žadatelů), při srovnání 
zapojených škol ve školním 
roce 2017/18, kdy jich bylo 
v případě ovoce a zeleniny 
3 935, se v minulém školním 
roce dostal projekt na 3 991 
(z celkových 4 277) s více 
než 930 tisíci žáky.

Podobně přibývá počet 
zapojených základek u do-
dávek mléka a mléčných 
výrobků, a to i přes změnu 
spočívající v ukončení dodá-
vek na střední školy v prů-
běhu roku 2018. Poté došlo 
sice k mírnému propadu, 
ale číslo opět narůstá. V po-
sledním ukončeném škol-
ním roce se jednalo o 3 674 
základních škol s téměř 850 
tisíc žáky.

„Projekt považujeme 
za užitečný. Děti se učí, že 
zařazovat pravidelně do jí-
delníčku ovoce a zeleninu 
je samozřejmostí. Nám coby 
ekoškole se líbí používání 
vratných přepravek, je to 
snadné a užitečné,“ hodnotí 
zapojení do projektu napří-
klad ředitel českobudějovic-
ké ZŠ a ZUŠ Vltava Pravoslav 
Němeček.

Základní škola se do pro-
gramu přihlásí tím, že 
uzavře smlouvu s jedním 
z dodavatelů schválených 
SZIFem. Ten pak má za po-
vinnost dodávat odsouhla-
sené produkty během celého 
školního roku v minimálním 
počtu dodávek vyhlášených 
na jeho začátku, nyní se jed-
ná o dvě dodávky měsíčně. 
Výrobky přitom nesmí být 
v rozporu s vyhláškou o po-
žadavcích na potraviny. Pro 
školáky jsou zdarma.

Vedou jablka a štávy

Ke změnám dochází v rámci 
projektu i ve složení a množ-
ství dodávaných produktů. 
Zatímco v již zmíněném škol-
ním roce 2017/18 měly nej-
větší podíl ovocné a zelenino-
vé šťávy (18,3 % z celku) před 
jablky (16,9 %), v posledním 
školním roce 2020/21 se 
dostalo čerstvé ovoce do po-
předí. Jablka na prvním místě 
(21,7 %) ovocné a zeleninové 
šťávy (15,3 %, z toho dvě pě-
tiny v bio kvalitě) přeskočila.

Ochucené mléčné výrobky 
naposledy

V případě dodávek mlé-
ka a mléčných výrobků 
v porovnávaném škol-
ním roce 2017/18 
tvořily neochuce-
né mléko 44,7 % 
celkového objemu 
a neochucené jo-
gurty 31,7 %, z nichž 
přibližně šestina 
byla v bio kvalitě. Zby-
lou část představovaly 
ochucené mléčné výrobky. 
V uzavřeném školním roce 
2020/21, kdy měly napo-
sledy podporu ochucené 
výrobky, bylo z celkového 
množství produktů neochu-
ceného mléka 72 %, z toho 
0,8 % v bio kvalitě. Neochu-
cených jogurtů, sýrů a dal-
ších mléčných výrobků do-
daly irmy 26 % z celkového 
množství, z toho v bio kvalitě 
1,2 % porcí.

INZERCE

Školní rok 2017/18 – mléko 
a mléčné výrobky (počet porcí)

Školní rok 2020/21 – mléko 
a mléčné výrobky (počet porcí)

Nejvíce dodávané druhy ovoce a zeleniny (počet porcí)

Příprava balíčků se zdravou svačinou pro školáky

SZIF
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Už naši předci drželi půst, 
v období adventu nebo před 
Velikonocemi a rozhodně ne-
šlo o hladovku. Vyhýbali se al-
koholu a vyškrtli z jídelníčku 
maso, které i tak nejedla vět-
šina lidí příliš často. Stravová-
ní našich předků bylo o dost 
střídmější, šlo spíše o odleh-
čení před vánočním a veliko-
nočním hodováním. 

Nejdoporučovanější verze 
půstu je 6 dní normálně jíst 
a sedmý den se postít

Zima byla obdobím zabijaček, 
v tomto období byl nedosta-
tek čerstvých potravin. Strava 
během zimy byla masitější 
a tučnější, přizpůsobená mož-
nostem. Půst měl dříve i urči-
tý duchovní rozměr. Během 
půstu se lidé mohli zamýšlet 
nad svým životem a přemítat 
o tom, zda vážně potřebují 
všechno, po čem touží.

Neexistuje žádný univer-
zální návod, kolik dní je tře-
ba „půstovat“. Nejběžnější, 
a vlastně i nejpřirozenější, je 
verze 6:1, tedy 6 dní jíte nor-
málně (pestře a nepřejídáte 
se) a poslední sedmý den se 
postíte. Nemusíte však zvolit 
úplný půst, stačí i částečný.

Na této verzi je důleži-
té udržet se den následují-
cí a vyvarovat se přejídání 
a snahy „dohnat“ postní den. 
Pokud žijete zdravě, vyhýbáte 
se bílému cukru a rychlým sa-
charidům, jíte dostatek ovoce, 
zeleniny nebo si z nich vyrá-
bíte šťávy, pak není potřeba 
dlouhodobější půst. 

Důležitý při půstu je pitný 
režim

Jeden den týdně může být za-
jímavým zpestřením a bude 
mít blahodárný vliv pro vaše 
tělo. Co se ale striktně dopo-

ručuje, je zahájit půst jedině 
v době,kdy je člověk v psy-
chické pohodě. Půst se má to-
tiž dělat rozumně a nesmí se 
při něm podcenit pitný režim.

Na půst myslí ve své Postní 
kuchařce přímo vzorně Pavel 
Drdel. Jako kluk si vždy přál 
být kuchařem nebo spisova-
telem. To první si splnil bez 
problémů a to druhé záhy. Za-
čal psát o přípravě zajímavých 
jídel a snažil se tuto myšlenku 
šířit dál, především tam, kde 
je to potřeba. Stal se tak exter-
ním spolupracovníkem čes-
kobudějovické neziskové or-
ganizace ACTIVE Time, s níž 
již osmým rokem spolupra-
cuje a vaří s dětmi z dětských 
domovů. Podporuje adopci 
na dálku a působí jako amba-
sador v Postní sbírce Diakonie 
Českobratrské církve evange-
lické. Ve své knize se tak podě-
lil nejen o recepty na bezmasá 
postní jídla, ale i o to, jak být 
v kuchyni šetrný.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Půst není vhodný 
pro každého, bene it je 
ale jednoznačný
Jaro je tady a i když je střídavě až velké 
teplo, sněžení na horách meteorologové 
nevyvracejí. Co je ale po léta jisté, jarní 
půst je zcela na místě. Po zimě, kdy jsme si 
dávali i tučnější jídla je to nanejvýš dob-
ré a naši předkové věděli co činí a hlavně 
proč. Tradiční křesťanský půst, který je 
vlastně jen částečným půstem a nedochází 
při něm ke striktnímu omezení stravy, je 
vhodný v podstatě pro každého. Přísnější 
formy půstu, kdy je úplně vynecháno jídlo 
po několik dní, určitě nebudou vhodné pro 
osoby nemocné, osoby s poruchou srážli-
vosti krve, pro malé děti, dospívající ado-
lescenty, těhotné či kojící ženy, vážně ne-
mocné osoby a velmi hubené ženy a muže. 
Senioři by také měli zvážit delší půsty 
a raději se poradit s ošetřujícím lékařem.

Tomuto receptu předcháze-
lo posouzení mého osobní-
ho jídelníčku paní doktor-
kou Ludmilou Bendovou 
z Centra čínské medicíny 
v Praze, kterou naši čtená-
ři už dobře znají z článků 
v předchozích číslech ma-
gazínu. Je odbornicí na ce-
lostní medicínu a zdravá 
strava k ní nesporně patří. 
Ortel zněl jednoznačně, 
chybí luštěniny a ty mají 
v každodenním jídelníčku 
své nezastupitelné místo. 
Nápravu jysme našla právě 
v kuchařce Pvala Drdela.

V Postní kuchařce Pavla 
Drdela je inspirujících re-
ceptů hned několik. A když 
i děti, s nimiž vaří dokáží 
tohle jídlo parádně vyrobit, 
to by bylo, abychom si nevy-
zkoušeli připravit nejen pe-
čený fazolový falafel, ale i to, 
co k němu patří a je nesmír-
ně zdravé. Je to chléb naan 
a kvašená zelenina.

Nejdřív fazole uvaříme 
a umeleme
Prvním krokem k těmto 
postním hodům je příprava 
fazolového falafelu na nějž 
potřebuje 200 gramů suše-
ných fazolí a ty den předem 
namočíme. Druhý den slijeme 
vodu a v nové osolené vodě 
uvaříme doměka. Pak už jen 
scedíme a umeleme, dáme 
do misky vychladnout. Přidá-
me potom 4 lžíce rajčatového 
protlaku, 1/2lžičky kurkumy, 
část oleje z celkového množ-
ství 100 ml, aby nebyl falafel 
příliš suchý a přisypeme bez-
lepkovou kukuřičnou mouku 
v mnosžtví 100 gramů a do-
chutíme ½ lžičkou římského 
kmínu a hrstí čerstvého po-
sekaného koriandru. Dochu-
tíme špetkou soli a práškem 
pepře. V další misce smíchá-
me 150 ml olivového oleje, 6 
lžic plnotučné hořčice, 4 lžíce 
dijonské hořčice, 2 lžíce ochu-
ceného octa a1 lžíci medu. Vše 
pěkně rozmícháme na hlad-
kou emulzi a necháme odležet 
po dobu pečení falafelu. Ten si 
připravíme tak, že si uděláme 
dobře vytvarované kuličky 
a ruce si máčíme ve vodě,aby 

se hmota nelepila.Pak kuličky 
klademe na pečící papír a tak 
20 minut při 180 stupních 
Celsia pečeme.

Zeleninové kimchi
Druhým krokem co jsme mu-
seli udělat v předstihu je pří-
prava zeleninového kimchi, 
velmi zdravé kvašené zeleni-
ny. Její velmi dobrý zdravotní 
efekt znají i v Asii, k nám si 
tento recept a vynikající po-
krm s dobrými nutričními 
hodnotami teprve hledá ces-
tu. Kimchi je původem z Kore-
ji i když nutno dodat, že naše 
babičky věděly o čem je řeč.

Použijeme 200 gramů pe-
tržele, 1050 gramů mrkve 
a 100 gramů celeru. Tuto 
syrovou kořenovou zeleninu 
dobře očistíme a pak škrab-
kou nebo na struhadle nakrá-
jíme na jemné plátky. Přidáme 
½ menší kapusty nakrájené 
na drobné nudličky a dáme 
do mísy kde tuto směs nejen 
dobře promícháme se solí, 
ale i promačkáme, až začne 
pouštět vodu. Napěchujeme ji 
do do zavařovací sklenice , za-
tížíme pevnějším sáčkem na-
plněným vodou a dobře zavá-
žeme. Necháme kvasit tak 5-6 
dní při pokojové teplotě. Pod 
sklenici je dobré dát talíř,aby 
unikající nálev při kvašení ne-
bryndal po stole.

 Chléb naan
Posledním třetím krokem 
je příprava chleba známého 
pod názvem naan. Tam trvá 
příprava jen 15 minut a při-
tom jde o úžasnou pochu-
tinu. Sesypeme 230 gramů 
hladké mouky a 2 lžičkami 
cukru,130 ml vody,1/2 lžičky 
jedlé sody,1/2 lžičky soli,2 lží-

ce oleje na vymazání a na po-
sypání se používá pak česnek, 
čerstvý koriandr, mák či černý 
sezam.

V míse se smíchá mouka, 
sůl ,cukr a soda. Potom se 
teprve do středu přilije voda 
a vidličkou se smíchá těs-
to. Na závěr kdy už vidlička 
nezvládá míchání vezmeme 
těsto do ruky a zapracujeme 
zbytek mouky do hladkého 
a pružného těsta. Rozdlěíme 
na 10 kuliček, které nechá-
me chvíli odpočinout. Troubu 
rozehřejeme na 170 stupňů 
Celsia a z kuliček uděláme 
tenkou placku ve tvaru slzy 
velikosti tak 15 cm. Položíme 
na rozpálený plech s pečícím 
papírem, posypemem pose-
kaným koriandrem, česne-
kem ,či mákem a pečeme jen 
dvě minuty. Dokud chéb neze-
zlátne. 

Posledním krokem je už jen 
zdobení
Placky chleba naan máme, 
kuličky fazolového falafelu 
taky, kvašená zelenina dokva-
sila a je připravena přidat 
do pokrmu. Jedna placka 
chleba slouží při tom jako 
podkladová a na ní se vrší ve-
dle sebe kuličky se zeleninou 
a polévá se to emulzí z hoř-
čice, octa, oleje a medu, co 
už máme taky připravenou. 
Přiklopí se další chlebovou 
plackou a máme čtyři porce 
laskominy se zdravým bonu-
sem na talířích a můžeme už 
jen popřát dobrou chuť. Vy-
zkoušeli jsme, je to nesmírná 
a navíc velmi zdravá dobrota. 
Přitom chápeme, že děti tako-
vé vaření nesmírně baví, i my 
jsme byli příjemně překvape-
ni přípravou.

Položme si otázku. Dá se 
založit chutná bašta na ce-
leru? Odpověď je nasnadě, 
dá a lukulské hody máme 
bez větších problémů 
na talíři. Dobu přípravy 
jen prodlouží 80 minut 
pečení samotného celeru, 
který si nejdřív důkladně 
očistíme od zbytků hlíny 
a pomocí malého kartáčku 
zbavíme bulvy i kořeny ne-
čistot. Pak už jen osušíme 
a přesuneme na alobal.

Potřebujeme na 4-5 porcí 
1,5 kg celeru. Ten pak poka-
peme olejem, osolíme,při-
dáme rozmarýn a pečeme 
zhruba 60-80 minut při 
teplotě 140 stupňů Celsia. 
Pak necháme vychladnout 
a oloupeme a taky hned 
nakrájíme na malé kostičky 
a přendáme do mísy. Tak-
to už připravený oloupaný 
celer s čistou váhou kolem 
800 gramů necháme zatím 
v míse a jdeme do druhé 
fáze přípravy celerového ta-
taráku.

Malou cibulku najem-
no s jednou lžičkou kapar 
nakrájíme, přidáme jed-
nu lžičku dijonské hořčice. 
Menší hrst čerstvého kopru 
nadrobno nasekáme a při-
dáme trochu soli a umletý 
pepř . Vše v misce s celerem 
důkladně promícháme s ja-
koukoliv na kyselo nalože-
nou a opět najemno nakrá-
jenou zeleninou, houbami 
nebo rajčátky.

A jsme u třetí fáze přípra-
vy chutného jídla z celeru. 
Potřebujeme jeden malý sy-
rový celer, který na krouhači 
nakrouháme na velmi jemná 
kolečka. V pánvi rozehřeje-
me olej ve kterém postupně 
chipsy smažíme dozlatova. 
Opatrně dáme osušit na papí-
rovou utěrku, jemně osolíme 
a na talíř s chipsy už jen klade-
me celerový tatarák, k němuž 
se dobře hodí knäckebrotr.

Celerové hody

Pečený fazolový falafel

V minulém čísle magazínu 
jsme měli z této kuchařky 
několik zajímavých recep-
tů jako inspiraci na veliko-
noční sváteční stůl. Ceny 
Český bestseller se udělují 

každoročně čtenářsky nej-
žádanějším titulům v rám-
ci knihkupectví a e-shopu 
KNIHCENTRUM.cz. Infor-
mace o soutěži najdete na: 
www.ceskybestseller.cz.

Cena čtenářů
Kniha Rytmus roku s Hankou 
Zemanovou získala 2. místo 
v soutěži Český bestseller 2021 
v kategorii Cena čtenářů.

Pavel Drdel se svými bylinkami

Stranu připravila Eugenie Línková
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V současné době Družstvo 
CBA v první řadě plánuje stav-
bu nových prodejen a chce 
i zvýšit efektivitu a komfort 
v rámci logistiky. Ke konkrét-
ní současnosti se vyjádřil 
v rozhovoru Roman Mazák 
následovně .

Takřka denně nás zpra-
vodajství medií bombardu-
je zdražováním. Co na růst 
cen potravin má podle Vás 
největší vliv?
Aktuálně celou situaci nejví-
ce ovlivňuje válka. Právě ta je 
největším krátkodobým fakto-
rem, proč potraviny zdražují. 
Z dlouhodobého hlediska je 
hlavním důvodem nárůstu cen 
potravin síť zahraničních ře-
tězců v České republice a jejich 
podíl. Ten je dnes již tak vyso-
ký, že ceny řetězců razantně 
zvedají celkový průměr. V tu-
zemsku nejsou tyto subjekty 
vůbec regulované, mají přitom 
často shodné ceny a vzhle-
dem ke své dominanci nemají 
důvod je snižovat. Co je však 
alarmují, je skutečnost, jakým 
způsobem zahraniční řetězce 
zneužily současný nárůst cen. 
Když vidím, za jaké ceny pro-
dávají, tak se sám divím, že si 
toto může vůbec někdo dovo-
lit. Bohužel situace je taková, 
že stát vůbec nepracuje s regu-
lováním jejich marže. Přitom 
u čerpacích stanic o této mož-
nosti uvažuje. Tam je přitom 
obchodní přirážka kolikrát 
třeba jen 10 procent, na roz-
díl od řetězců, kde dosahuje 
i 200 procent.

Před koncem minulého 
roku jste uvedl, že „stabilní 
růst minimální mzdy je jed-
noznačným důvodem aktu-
álního zdražování potravin. 
Potýkají se s ním nejen ob-
chodníci, ale také výrobci 
a distributoři potravin. Ně-
kteří už nyní avizují pro pří-
ští rok zdražení o 100 pro-
cent.“ Je tato předpověď již 
nyní reálná?
Před koncem minulého roku 
nikdo nemohl tušit, že bude 
válka. Ta aktuálně změnila 
celý trh s potravinami. Promí-
tá se do extrémního zdražení 
surovin, ať už jde o obilniny, 
těstoviny či oleje. Týká se to 

samozřejmě i produktů, kte-
ré se z těchto komodit vyrábí. 
Z růstu minimální mzdy se tak 
ve inále stal podružný důvod. 
Nicméně pokud nadále poros-
te, půjdou s tím ruku v ruce 
i ceny potravin.

Jak je dnes platný další 
Váš výrok a v čem se případ-
ně změnil? Budu citovat: 
„vedlejší roli ve zdražování 
hrají také náklady na po-
honné hmoty nebo častěj-
ší vyplácení nemocenské 
kvůli covidu. Naopak růst 
cen energií v posledních 
týdnech na situaci praktic-
ky nemá vliv.“ je stále platné 
toto sdělení?
Ano, toto stále platí. Covid 
samozřejmě růst cen ovliv-
nil, v případě energie má ale 
většina velkých distributorů 
či producentů letos stále i-
xaci ceny. Nárůst cen energií 
se tedy projevil pouze u těch, 
kterým ixace skončila, pří-
padně se propíše v nejbližších 
měsících. Co je ale nejdůle-
žitější – i kdyby ceny energií 
u prodejen stouply o 100 pro-
cent, tak je to pořád méně než 
růst minimální mzdy a nákla-
dy s tím spojené.

V tomto čísle novin máme 
rozhovor s odbornicí na ply-
nárenství Alenou Vitásko-
vou a ta naopak klade dů-
raz na růst cen pod vlivem 
velkého zdražování energií. 
Jaká je podle Vás dnešní re-
alita v obchodní síti s potra-
vinami?

Realita, kterou vidíme, se hod-
ně odvíjí od enormního růstu 
ceny nafty. Pokud by šla naho-
ru jen o pár korun, nemělo by 
to vliv. Růst ale byl tak výrazný, 
že se logicky musí promítnout 
do ceny potravin. Dodavatelé 
tak mají dražší přepravu suro-
vin a pro prodejnu to znamená 
vyšší vstupy v podobě nákup-
ních cen. 

V posledních týdnech se 
na nás ze všech stran hrnou 
negativní vyjádření k trhu 
ve smyslu zdražování. Jistě 
ale existují i dobré zprávy, 
máte nějakou, co by nás po-
těšila a nekazila spánek?
Aktuálně bohužel nemám. Sa-
mozřejmě mě těší naše aktivi-
ty v oblasti remodelingu, kdy 
modernizujeme naše stávající 
prodejny. Na druhou stranu 
ale cítíme, že zatímco nákupy 
zboží jsou ze strany prodejen 
kvůli růstu cen vyšší, tržby 
spíše klesají, v lepším případě 
zůstávají na stejné hodnotě 
jako loni. To je bohužel smutný 
paradox současnosti. S obava-
mi vyhlížím také budoucnost 
z hlediska cen. Zákazníci za-
tím nepociťují nedostatek, my 
už ale dnes víme, že některé 
komodity dnes na trhu nejsou 
a nebudou. Nebo extrémně 
zdraží, i o 500 procent za 5 
let. Jedná se přitom o základ-
ní suroviny jako mouka, olej, 
vejce, obilí či mléčné produk-
ty. Fenoménem současnosti 
jsou i konzervy, které je dnes 
prakticky nemožné na českém 
trhu sehnat. Veškerá produkce 

ROZHOVOR

INZERCE

Maloobchodní Družstvo CBA CZ, které provozuje více než tisíc prodejen, ještě v roce 2019 zazname-
nalo obrat 1,95 mld. Kč, meziročně tak vzrostl o 9 %. Družstvo navýšilo obrat také ve velkoobchodním 
segmentu, u společnosti CBA Nuget, tím se tak v té době navýšil obrat na více než 3,6 mld. 
Kč. Letošní vyhlídky na tak dobrý vývoj obratu jsou už daleko pochmurnější. Vliv na to 
má jednak krize spojená koronavirem a v současné době hlavně válka na Ukrajině. Přesto 
Roman Mazák, předseda Družstva CBA věří v další rostoucí počet prodejen při snaze 
koncentrovat se pouze na ekonomicky efektivní provozy.

se totiž snaží pokrýt poptávku 
na Ukrajině.

Právem a důrazně se pere-
te za existenci a posílení role 
malých prodejen v obcích. Je 
to velmi důležité nejen pro 
seniory. Můžete speci ikovat 
v čem hraje prim jejich role 
v obcích a co vše s jejich pro-
vozem souvisí? 
Role prodejen v menších ob-
cích je naprosto nezastupitel-

ná. Zmiňujete seniory, kteří 
v řadě případů nemohou vy-
užít vlastní automobil. Pokud 
najednou nemají k dispozici 
prodejnu ve své obci, musí 
spoléhat na málo frekvento-
vanou hromadnou dopravu 
a absolvovat s ní cestu tam 
i zpět. Druhou variantou je pak 
případ, kdy má člověk v dojez-
dové vzdálenosti pouze zahra-
niční řetězec a je tak prakticky 
obětí jeho cenové politiky. 
Dnešní prodejny na vesnici 
jsou přitom v globálním náku-

pu o 40 procent levnější než 
zahraniční řetězec. Stát proto 
musí českým prodejnám po-
travin a jejich podpoře věnovat 
mnohem více prostoru a zá-
jmu – není přece možné, aby 
v dnešní době, kdy máme mož-
nost využívat obrovské množ-
ství moderních technologií, 
o kterých se nám dříve nesni-
lo, tak aby někteří z nás neměli 
možnost opatřit si v blízkosti 
svého bydliště základní potra-
viny za rozumné ceny.

Eugenie Línková

Prodejny na vesnici jsou až o 40 procent 
levnější než zahraniční řetězec

Předseda družstva CBA Roman Mazák
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Nový lis na kulaté balíky s válcovou komorou 
V loňském roce rozšířily Strojírny Rožmitál svou nabídku strojů 
o lisy na kulaté balíky. Hned tři nové stroje – lis s válcovou ko-
morou a dva lisy s řetězovou komorou – je možné objednávat 
u českého výrobce pícninářské techniky.

Lisy na kulaté balíky LB-
V120, LB-R120 a LB-R150 se 
vyznačují robustným prove-
dením, tolik charakteristic-
kým a oceňovaným u všech 
strojů Rozmital. Bočnice lze 
snadno otevřít a získat po-
hodlný přístup k vnitřku za-
řízení.

“Zemědělci by měli před 
každou prací zkontrolovat 
řádné napnutí řetězů uvnitř 
ústrojí. Pokud zjistí jejich 
prověšení, je na bočnici stroje 
jednoduchý návod, jak řetězy 
snadno napnout,” radí Tomáš 

Ďásek, servisní technik Stro-
jíren Rožmitál. S řetězem je 
potřeba věnovat pozornost 
také oleji a pravidelně jej 
doplňovat. „Nezapomeňte 
na pravidelné čištění a vyfou-
káni lisu, aby nedošlo k jeho 
poškození,“ říká Ďásek.

Válcový lis s pevnou 
komorou LB-V120

Plovoucí sběrací ústrojí o šíř-
ce 1,8 m je na lisu zavěšeno 
tak, aby při jízdě příčně ko-
pírovalo nerovnosti terénu 

a efektivně sbíralo pícninu. 
O rovnoměrný posun píce 
do komory lisu se stará kasač 
nebo rotor, který je k dispozici 
na přání. Rotor navíc snižuje 
riziko ucpání sběracího ústro-
jí a má pozitivní vliv na cel-
kové zhutnění balíku. Stroj je 
dále osazen 13 řezacími noži, 
které napomáhají společně 
s rotorem mělnit píci na dél-
ku až 10 cm. Jednotlivé čepele 
jsou individuálně chráněny 
proti kamenům nebo jiným 
předmětům, které by je moh-
ly poškodit. V případě potřeby 

lze nože odebrat nebo snížit 
jejich počet. 

Komoru lisu tvoří celkem 
16 válců, které se starají 
o rovnoměrné zhutnění ba-
líku o průměru 120 cm. Pou-
žití válců po obvodu lisovací 
komory zajišťuje nejvyšší 
stupeň zhutnění. Po obvodu 
válců jsou navíc umístěny zá-
řezy, které omezují sklouzá-
vání materiálu při lisování. 
Lisovací komora je mecha-
nicky zajištěna zámkem, 
tedy hydraulické čerpadlo 
traktoru není během provo-
zu zatěžováno. Lis je vhodný 
zejména pro lisování senáže 
a jiného zavadlého materiálu.

Vázání je u lisu v základní 

nabídce možné do motou-
zu, na přání do síťoviny. Při 
procesu ovíjení je potřeba, 
aby pracovní souprava zcela 
zastavila. O tom, že je komo-
ra plná a je třeba zastavit, 
je obsluha stroje informo-
vána zvukovým signálem 
prostřednictvím digitálního 
panelu, kterým je osazen 
každý lis od Rozmitalu. Po-
čet otáček ovíjení si obsluha 
volí manuálně před každou 
prací. Po skončení ovíjení se 
ozve další zvukový signál, 
po kterém obsluha stroje 
prostřednictvím vnějšího 
hydraulického okruhu může 
otevřít komoru lisu, tím se 
balík posune na vyhazovací 

rampu a skutálí se mimo lis.
Digitální panel umožňu-

je obsluze stroje pohodlně 
z kabiny traktoru nejenom 
otevírat komoru lisu, ale také 
zvedat sběrací ústrojí, spou-
štět síť a zapínat aplikátor. 
Lisy vyžadují výkon hnaného 
stroje na vývodové hřídeli 
minimálně 60 HP. Široké pne-
umatiky pak umožňují plynu-
lý pohyb i na vlhkém podloží. 

Lisy Rozmital se obecně 
vyznačují robustním prove-
dením a jednoduchou a spo-
lehlivou konstrukcí, která 
dobře funguje za nejrůzněj-
ších podmínek. Více infor-
mací naleznete na www.
rozmital.com.
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haly BV – Techniky. Předsta-
vení techniky značky CASE IH 
probíhalo také ve venkovním 
areálu irmy, kde se zájemci 
mohli seznámit s řadou ma-
lých i velkých traktorů, nakla-
dačů, a dalších zemědělských 
strojů.

Součásti akce byla rovněž 
slavnostní večeře a bohatá 
diskuse mezi návštěvníky, 
navázání nových přátelství 
nebo profesních partnerství. 
Večerní program byl na zá-
věr obohacen vystoupením 
dvojice tanečnic s laserový-

mi doplňky. Loga BV-Techni-
ka a CASE IH, vygenerovaná 
laserovými efekty v rukou 
tanečnic, hostům připo-
mněla dlouhodobé, tradič-
ní a pevné spojení rodinné 
irmy ze Severní Moravy 

a značky CASE IH. Domů 
se spokojení hosté rozjeli 
po desáté hodině večer. 

„Rád bych poděkoval všem 
účastníkům našeho setkání 
za milou společnost a zá-
jem, kterého si naše irma 
velmi váží. Zároveň jim chci 
do letošního roku popřát 
úspěšnou sklizeň,“ uzavřel 
předseda představenstva, 
Ing. Vlastimil Vozník.  

Jaroslav Kropáč

MECHANIZACE
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Samotná akce proběhla pří-
mo v areálu irmy. Pozvané 
hosty a zákazníky nejprve 
přivítali majitelé společnos-
ti BV – Technika, a. s., brat-
ři Vlastimil a Jiří Vozníkovi, 
kteří neopomněli zmínit, 
že díky vynucené covidové 
pauze bylo možno usku-
tečnit setkání se svými zá-
kazníky po 874 dnech, kdy 
poslední společenské setká-
ní proběhlo v červnu 2019 
v rámci oslav 25. výročí čin-
nosti irmy BV – Technika. 

O samotnou prezenta-
ci, která probíhala zajíma-
vou formou opřenou nejen 
o teoretické argumenty, ale 
zejména o praktické a uži-
vatelské poznatky a příběhy 
ze sklizně, se postarali od-
borníci v oboru - produkto-
vý manažer pro sklizňovou 
techniku, dovozce společ-
nosti AGRI CS Ing. Roman 
Nedoma a uživatel, podni-
katel ve službách Ing. Lukáš 

Král, který několik sklízecích 
mlátiček značky CASE IH již 
řadu let provozuje. 

Témata prezentace byla 
zaměřena především na nej-
větší přednosti technologie 
sklizně CASE IH AXIAL-FLOW, 
kterými jsou jednoznačně 
šetrnost, vysoký výkon a níz-
ké náklady. Prezentující se 
nevyhýbali ani problemati-
ce následné sklizně slámy, 
u které v historii používání 
technologie sklizně pomocí 
axiálního rotoru vznikla mezi 
některými uživateli nedobrá 
zkušenost spojená s kompli-
kacemi. Hostům bylo na toto 
téma představeno několik 
technických a konstrukčních 
řešení nových modelů čer-
vených sklízecích mlátiček, 
které posunuly možnosti 
sklizně a hospodaření se slá-
mou. Jednu z nejmoderněj-
ších mlátiček značky CASE IH 
si zájemci mohli prohlédnout 
přímo ve vnitřních prostorách 

mi doplňky Loga BV-Techni- RRád bych poděkoval všem

Červená záře nad Polankou
BV – Technika představila špičkové mlátičky CASE
První dubnový týden uspořádala irma 
BV – Technika ve svém sídle v Polance 
nad Odrou prezentační akci zaměřenou 
na sklízecí mlátičky CASE IH AXIAL-FLOW. 
Podle předepsaného scénáře výrobce 
byli na červený koberec ve výstavní hale 
pozváni vybraní zákazníci jak z řad uži-
vatelů kombajnů AXIAL-FLOW, tak z řad 
majitelů konkurenčních technologií skliz-
ně, ale i zástupci případných budoucích 
potenciálních zákazníků.

V areálu fi rmy BV – Technika si zájemci mohli prohlédnout špičkové sklízecí stroje

Kromě mlátiček mohli zájemci prozkoumat třeba i ucelenou řadu traktorů CASE

Uvnitř haly čekal návštěvníky malý exkurz do historie
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Jde o inteligentní 
řešení pro moderní 
zemědělství – Con-
tinental díky své vizi 
inteligentních pneu-
matik a nulových ne-
hod vyvíjí mimo jiné 
i digitální řešení pro ze-
mědělské pneumatiky ur-
čené pro rozmanité pracovní 
prostředí zemědělců. Trac-
torMaster Hybrid je navržen 
tak, aby poskytoval nejen 
dobrou trakci v terénu, ale 
byl zároveň více pohodlněj-
ší na cestách než standardní 
šípový dezén. Zaplnění styč-
né plochy dezénu je u Hybri-
du o 30% vyšší než u stan-
dardního šípového dezénu. 
Je vyvinut nejen pro vysoký 
nájezd na silnici, ale vyniká 
i dobrou trakcí na tvrdších 
a normálních půdách. Ma-
sivní dezénové bloky v cen-
trální oblasti dezénu zajistí 
výbornou odezvu pláště 
na silnici. Současně s tím má 

t va r 
dezénu 
v centrální 
linii za úkol eli-
minovat na silnici hlučnost 
a vibrace dezénu. Zaoblené 
hrany záběrových zubů po-
máhají redukovat poškození 
kořenové struktury na lou-
kách a pastvinách. Po prv-
ních testech byla potvrzena 
i snížená spotřeba pohon-
ných hmot proti standardní-
mu šípovému provedení.

Použití odolnější VF kostry 
u Hybridu je záměrné – plášť 

tak může pracovat při nižších 
tlacích v terénu a při vyšších 
rychlostech na silnici a záro-
veň nést stejné zatížení. To 
nabylo na důležitosti, proto-
že podhuštěné pneumatiky 
na silnici zvyšují spotřebu 
paliva, zatímco vyšší huštění 
u pneumatiky v terénu vede 
ke zvýšení zhutnění půdy. 
Pro optimální výkon za všech 
podmínek může být hybridní 

pneumatika ve spojení s inte-
grovanými senzory pneuma-
tik rychle nahuštěna pro po-
užití na silnici a podhuštěna 
pro použití v terénu. Po na-
montování na traktory s inte-
grovaným systémem huštění 
může být tlak v pneumatice 
monitorován a nastavován 
obsluhou, aniž by bylo nutné 
opustit kabinu. Společnost 
Continental vyvinula zcela 

integrovaný systém monito-
rování tlaku v pneumatikách, 
který se skládá z různých 
součástí, mezi něž patří sen-
zory, čtecí stanice tzv. „Yard-
Reader Station“, správa 
backendu, jakož i webový 
portál ContiConnect s noti-
ikacemi v případě problé-

mu. U ContiConnect budou 
data zaznamenaná senzory 
shromažďována čtecí stanicí 

„YardReader Station“, když 
vozidlo projede kolem přijí-
mače a dále odeslána na ba-
ckend, kde jsou následně 
analyzována a interpretová-
na. Čtecí stanice je instalová-
na na místech nejčastějšího 
projíždění lotily zemědělské 
techniky, jako jsou mycí lin-
ky, benzinové stanice, farma 
nebo jiné kontrolní body. 

Continental

Společnost Continental 
představila nové hybridní 
pneumatiky obsahu-
jící senzory, které 
pomáhají obsluze 
minimalizovat 
zhutňování půdy 
v terénu a eli-
minují opotře-
bení na silnici. 
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Společnost Continental přinesla na trh nové 
inteligentní hybridní zemědělské pneumatiky
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Novinka 2022 od Wielton Agro

AGROVO CZ s.r.o.

Společnost AGROVO CZ s.r.o. 
je výhradním dovozcem ze-
mědělské dopravní techniky 
Wielton Agro do České a Slo-
venské republiky. Vlastní 
veškeré homologace strojů 
pro český a slovenský trh. 
AGROVO CZ nabízí široký 
sortiment traktorových návě-
sů, přívěsů s bočnicí, podval-
níků, cisteren a systému dolly 
určených pro zemědělskou 
dopravu. Dopravní zeměděl-
ská technika Wielton Agro se 
vyznačuje bohatou standard-
ní i příplatkovou výbavou. 
Na tuto techniku poskytuje 
společnost AGROVO CZ dva-
nácti měsíční záruku s mož-
ností dalšího prodloužení.

Novinka, traktorový 
návěs PRC-2/V40

Již před dvěma lety měla 
společnost AGROVO CZ mož-
nost vyzkoušet a otestovat 
prototyp stroje, traktorové-
ho návěsu pod obchodním 
názvem PRC-2/V40. Jeden 
z prototypů stroje se testoval 
na Severní Moravě v VOD Stě-
bořice – (Výrobní a obchodní 
družstvo) v rámci sklizně ku-
kuřice. Poznatky uživatele ná-
sledně posloužily konstrukté-
rům Wielton Agro k úpravám 
a dalším vylepšením trakto-
rového návěsu. V roce 2022 
začala sériová výroba trak-
torového velkoobjemového 
návěsu PRC-2/V40. Jedná se 
o dvounápravový návěs po-
stavený na robustním rámu 
pro ilu I o výšce 350mm 
a objemu nákladní plochy 
45m3. Standartně se dodává 
na pneu 560/60R 22,5 nasa-
zené na odpružené ADR tan-
demové nápravě o rozvoru 
1500mm s olejopneumatic-
kým odpružením a hydrau-
licky výškově stavitelným oje 

do horního či spodního závě-
su. Hydraulicky sklápěným 
předním nástavkem, s hyd-
raulickým ovládáním zadního 
čela, včetně hydraulického 
zaplachtování. Standartem 
jsou rovněž dvouhadicové 
vzduchové brzdy WABCO 
s automatickým nastave-
ním tlaku brz, či pevné tažné 
oko prům. 50mm, které lze 
v příplatkové výbavě vymě-
nit za zavěs K 80 mm, nebo 
otočné oko prům. 50 mm. 
Boční stěny korby jsou tvo-
řeny s pro ilovaného materi-
álu. Vyprazdňování nákladu 
zajištují čtyři podlahové ře-
tězy s centrálním mazáním 
předních ložisek, hnané hyd-
romotorem s převodovkou, 
kdy vyprázdnění celé ložné 
plochy trvá 2-2,30 minuty. 
Samozřejmostí je i antikoroz-
ní ochrana rámu podvozku, 
nápravy a oje tzv. Kataforé-
zou. Stroj lze rovněž dodat 
s Boogie pevnou či řiditelnou 
nápravou nebo v TOP řiditel-
né nápravě Boogie ADR Pa-
rabolic s rozvorem 2000mm 
na 30 tun. Dále lze v příplat-
kové výbavě dokoupit, hyd-
raulické zaplachtování, hyd-
raulickou odstavnou nohu, či 
zvolit to správné obutí a zvo-
lit si z výběru kol od rozměru 
600/55R 26,5 až po rozměr 
710/50R 26,5. 

Uvedený traktorový návěs 
byl nedávno předán do ro-
dinné irmy LOKAI v Kozmi-
cích u Hlučína. „Pro uvedený 
stroj jsme se rozhodli na zá-
kladě jeho kvality, univerzál-
nosti pro nákladní přepravu 
jak v oblasti rostlinné, tak 
i živočišné výroby!, uvedl pan 
Petr Lokai z irmy LOKAI.

Široká nabídka dalších 
modelů

Jak nám sdělil obchodní zá-
stupce společnosti AGROVO 

CZ s.r.o., pan Aleš Švan, v na-
bídce je cca 40 různých mo-
delů dopravní techniky znač-
ky Wielton Agro. Největší 
zájem od uživatelů je zazna-
menám u plošinových pří-
věsů, které vedou co do po-
čtu prodejů mezi technikou 
Wielton Agro. Následují ná-
věsy, přívěsy , dolly podvozky 
a další související sortiment 
značky s velbloudem. Země-
dělskou dopravní techniku 
Wielton Agro charakterizuje 
špičková kvalita, preciznost 
při vývoji a výrobě nových 
strojů. Pro svou vysokou kva-
litu, spolehlivost, všestranné 
využití v zemědělské praxi 
si tuto značku nachází stále 
více spokojených zeměděl-
ských podniků a farmářů.

Arnošt Dubský

V letošním roce přichází společnost Wielton Agro v nabídce 
zemědělské techniky s novinkou v podobě dvounápravového 
návěsu s označením PRC-2/V40. Nový traktorový návěs měl být 
slavnostně představen na letošním Techagru. Bohužel se nesta-
lo. Základní informace přinášíme v Agrárním obzoru.

Nový traktorový návěs při silážování.

Zástupce společnosti Agrovo pan Aleš Švan (vlevo) a nový majitel návěsu pan Petr Lokai.
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statečně výkonnou hydrauli-
kou. Jako jediný model může 
mít převodovku s reduktorem 
pro plazivé rychlosti

Model Proxima GP je trak-
tor o stejném výkonu se 
čtyřstupňovou převodovkou 
s dvoustupňovým násobi-
čem a mechanickou reverza-
cí. Disponuje 16 rychlostmi 
vpřed a 16 rychlostmi vzad.

Poslední z řady traktorů 
Zetor Proxima je model HS 
vyznačující se nejmoder-
nějším řešením převodovky 
s elektrohydraulickým rever-
zorem (PowerShuttle) trak-
tor s motorem Zetor o výko-
nu 88 – 117 HP. Je vybaven 4 
stupňovou s elektrohydrau-
lickou reverzací a 3° násobi-
čem, řazeným pod zatížením, 
celkem tedy 24 + 24 rych-
lostí, s dostatečně výkonnou 
hydraulikou (na přání EHR). 
Proxima HS je traktor s mo-
derním ovládáním a odpoví-
dajícím komfortem obsluhy.

ZETOR FORTERRA

Traktory řady Forterra vy-
nikají svou robustností a sí-
lou. Úsporné motory ZE-
TOR s 16ventilovou hlavou 
pochází z vlastního vývoje 
a výroby. Konstrukce moto-
ru je přizpůsobena na míru 
konkrétnímu modelu, což je 
zárukou dlouhé životnosti, 
optimálního provozu a nízké 
spotřeby pohonných hmot.

MECHANIZACE

INZERCE

ZETOR byl první značkou

ZETOR MAJOR

Major je univerzální země-
dělský kolový traktor, který 
si oblíbíte pro vynikající po-
měr cena/výkon. Je předur-
čený k agregaci se zeměděl-
skými stroji i pro přepravu. 
Major je jako stvořený pro 
menší a rodinné farmy. Uži-
tečný je i při práci v komu-
nálních službách. Major je 
traktor na celý život – vždy 
spolehlivý, výkonný a nená-
ročný na údržbu. Motor vy-
niká nízkou spotřebu paliva, 
vysokou spolehlivostí a jed-
noduchou konstrukcí. Model 
MAJOR CL 80 je univerzál-
ní traktor pro lehčí práce 
s motorem DEUTZ o výkonu 
75 HP (55,4 KW) - STAGE 
V a mechanickou převodov-
kou 12 + 12

ZETOR PROXIMA

Univerzální, spolehlivé, ro-
bustní. Takové jsou traktory 
Proxima, které patří k nejob-
líbenějším modelům značky 
Zetor. Stroje splňují náročné 
požadavky zákazníků pro 

práci v zemědělství, lesnictví 
a v komunálních službách. 
Jsou vybaveny úspornými 
a výkonnými motory ZETOR, 
které splňují emisní nor-
my Stage III B. Konstrukce 
motoru je vždy uzpůsobena 
na míru konkrétnímu mo-
delu, což garantuje nízkou 
spotřebu pohonných hmot, 
optimální nároky na provoz 
a dlouhou životnost.

Model Proxima CL předsta-
vuje kompaktní, spolehlivý 
traktor o výkonu 88 – 106 HP, 

je vybaven 6 stup-
ňovou mechanic-
kou reverzační 
převodovkou, do-

Akciová společnost ZÁLESÍ a.s. Luhačovic, její obchodní závod, je 
již více jak 25 let synonymem pro prodej zemědělské, komunální 
a lesní techniky. Od samého začátku své činnosti je Zálesí a.s. jed-
ním z nejúspěšnějších autorizovaných prodejců traktorů značky 
ZETOR v České republice. O této skutečnosti se mohli přesvědčit 
návštěvníci březnových Dnů otevřených vrat akciové společnosti, 
které se konaly začátkem března na středisku v Biskupicích u Lu-
hačovic. K zhlédnutí byl široký sortiment traktorů ZETOR.

„Flotila“ traktorů ZETOR

 Ing. Radek Svoboda, ředitel závodu Zálesí a.s.

V nabídce Zálesí a.s. je i technika pro sklizeň píce značky Pöttinger

Zetor Proxima CL 110

Zetor Crystal HD 170

FORTERRA CL nabízí typ 
traktorů s motorem Zetor 
o výkonu 96 – 136 HP 4PS 
s mechanickou reverzací 
a 3° řazením pod zatížením. 
Je vybaven výkonnou elek-
trohydraulikou Bosch. Kom-
fort obsluhy je zabezpečen 
nejen rozvorem, ale i odpru-
žením kabiny.

FORTERRA HSX předsta-
vuje výkonově shodný trak-
tor, výkon 117 – 136 HP, 
převodovka 40 EKO, 30 + 30 
stupňů s elektrohydraulic-
kou reverzací a 3° řazením 
pod zatížením, s výkonnou 
elektrohydraulikou Bosch 
a celkovou hmotností od-
povídající výkonu. Jedná se 
o modelovou řadu, kde je od-
pružena i náprava.

FORTERRA HD

Vyniká vyšším výkonem 
motoru Zetor 136 – 147 HP, 
převodovka 40 EKO s elek-
trohydraulickou reverzací 
a 3° řazením pod zatížením, 
výkonnou elektrohydrau-
likou Bosch, elektrickým 
ovládání vnějších 
okruhů hydrauli-
ky s nastavením 
průtoku. Tento typ 

nabízí luxusní traktor s více-
prvkovou odpruženou přední 
nápravou, moderním ovládá-
ním, křížovým joystickem, 
multifunkčním panelem. 
Ve standardním vybavení je 
LED paket s kontrolorem svě-
tel a majáků.

ZETOR CRYSTAL

Svým názvem velmi známý 
traktor z minulosti země-
dělskou veřejností. Traktory 
ZETOR Crystal jsou velmi 
spolehlivé traktory pro tvr-
dou práci díky vysokému 
výkonu motoru. Mile Vás 
překvapí nízká spotřeba, po-
hodlný výhled z kabiny.

Model Crystal HD

Představuje prémiový trak-
tor s 6-ti válcovým motorem 
Deutz s max. výkonem 164 
HP, pohodlným přesným řa-
zením převodovky 40 EKO 
s elektrohydraulickou rever-
zací a 3° řazením pod zatíže-
ním. Nabízí výkonnou hyd-

rauliku s novým čtyřsekčním 
přídavným rozvaděčem 
ovládaným elektronicky, tzv. 
FINGERTIPEM. Ten umožňu-
je operátorovi stroje regulo-
vat dobu a množství dodá-
vaného oleje. Standardem 
je odpružená víceprvková 
přední náprava.

Výše uvedené modely, typy 
traktorů ZETOR k zhlédnutí 
na Dnech otevřených vrat 
ZÁLESÍ a.s.. Jak uvedl ob-
chodní ředitel pan Radek 
Svoboda, traktory ZETOR je 
historicky známá, oblíbená 
značka zemědělské techniky 
české provenience.

Traktory ZETOR jsou tra-
dičním, spolehlivým partne-
rem českých zemědělců.

Další zemědělská 
technika

Vedle Zetoru nabízí ZÁLE-
SÍ a.s. zemědělské traktory 
VALTRA a KUBOTA. V oblasti 
sklizně pícnin to je země-
dělská technika Pöttinger, 
baličky píce od irmy Pemag. 
Pro zpracování půdy jsou 
v nabídce Zálesí a.s. stro-
je značky Pöttinger a Far-
met, na přepravu materiá-
lu, zemědělských komodit 
přepravní technika WTC 
Písečná. Z nabídky zeměděl-
ské techniky si vybere jak 
soukromý farmář, tak i ze-
mědělský podnik. K prodeji 
zemědělské techniky je po-
skytován záruční i pozáruč-
ní a poradenský servis. Svý-
mi celkovými službami patří 
ZÁLESÍ a.s. mezi spolehlivé 
partnery zemědělců.

Arnošt Dubský
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Den otevřených dveří 1. Slezské strojní a.s.

10 let se stroji Tempo

V letošním roce si společnost 
Väderstad připomíná 10-ti 
leté výročí prodeje přesných 
secích strojů TEMPO. Tempo 
představuje secí stroj nové 
generace pro tak zvané rych-
losetí, který nabízí bezkonku-
renční přesnost při až dvoj-
násobné rychlosti běžných 
secích strojů. Tempo pracuje 
skvěle ve všech podmínkách 
- na nezpracované půdě (no-
-till), omezeně na zpracova-
né (min-till) i na konvenčně 
zpracované půdě. Zasetá 
plodina získá nejlepší možné 
počáteční podmínky vedoucí 
k rovnoměrnému vzcházení 
rostlin. Srdcem secího stroje 
TEMPO je unikátní výsevní 
jednotka nové generace Gil-
string Seed Meter, která za-
jišťuje dokonalou přesnost 
při velmi vysoké rychlosti. 
Tajemství spočívá v tom, že 
Tempo přebírá plnou kont-
rolu nad tokem semen od vý-
sevního ústrojí po celé dráze 
až dolů do půdy. Díky tomuto 
unikátnímu řešení není přes-
nost dávkování osiva ovliv-
něna vibracemi stroje nebo 
sklonem pole. Tempo zajišťu-
je bezkonkurenční přesnost 
setí ve třech rozměrech -– 
délka (rovnoměrnost v řád-
ku), hloubka a šířka (řádková 
rozteč).

Přínos přesného setí

Zdokonalení vysokorychlost-
ního setí řeší také problém 
vynechávek a zdvojení při 
setí. Vynechávky v řádcích 
znamenají méně sklizené úro-
dy. Zdvojení však může být 
také na škodu. Rostliny, které 
jsou příliš blízko sebe, soupeří 
o sluneční světlo a živiny, což 
má za následek nerovnoměr-
nou zralost a snížený výnos. 
Vynechávání může být způso-
beno vnějšími vlivy, zatímco 
zdvojnásobení je vždy zapříči-
něno samotným strojem. Pou-
žití stroje Tempo zajistí stejné 
podmínky pro všechny rost-
liny. Výsledkem rovnoměrné-
ho rozmisťování semen jsou 
rovnoměrně zrající plodiny 
a tím roste pravděpodobnost 
maximálního možného výno-
su sklizně.

Jeden stroj – více plodin

Tempo nabízí vynikající vý-
sledky při setí mnoha různých 
plodin – kukuřice, cukrové 
řepy, sójových bobů, sluneč-
nic, řepky olejné, bavlny, čiro-
ku a mnoha dalších. Stroj na-
jde velmi všestranné využití 
na farmě díky snadné změně 
rozteče řádků a kon igurace 
stroje pro různé plodiny. Vý-
sledkem jsou zvýšený výkon 
a minimalizované hektarové 
náklady na stroj. Výměna vý-
sevních disků je snadná, zabe-
re jen pár sekund a nemusíte 
k tomu použít žádné nářadí. 
Jednotlivá výsevní ústrojí mají 
samostatné elektrické poho-
ny, což umožňuje vypínat řád-
kové jednotky podle potřeby 
a ušetřit tak osivo a náklady 
na polích s nepravidelným 
tvarem.

Elektrický pohon umožňuje 
individuální kalibraci každé-
ho výsevního ústrojí pro růz-

né hodnoty výsevku, což je při 
setí důležitá výhoda. Ve srov-
nání s mechanicky poháně-
ným výsevním ústrojím netr-
pí elektrický pohon problémy, 
například s prokluzováním 
hnacích kol nebo s řetězy, kte-
ré mají za následek nerovno-
měrnou distribuci semen.

Tempo dokáže sít s přítla-
kem secích botek až 325 kg. 
To umožňuje vysokorychlost-
ní setí v širokém rozmezí pod-
mínek na polích s různými 
systémy zpracování půdy. Pro 
zachování vláhy v půdě a zvý-
šení pracovní kapacity během 
hektických období na farmě je 
možné sít přímo do strniště. 
Díky velmi robustním řádko-
vým jednotkám a účinným 
čističům řádků může Tempo 
dosáhnout perfektních vý-
sledků za všech podmínek. 
Když semeno opouští seme-
novod, je zastaveno přítlač-
ným kolem. Přítlačné kolo 
plní dva důležité úkoly – za-
staví semeno na přesně ur-
čeném místě a poté ho vtlačí 
do vlhké půdy. To zajišťuje op-
timální kontakt osiva s půdou 
a rychlé a rovnoměrné klíčení. 
Každá součást stroje Tempo je 
navržena pro vysokorychlost-
ní setí s minimálními poža-
davky na údržbu.

Všechny spoje na řádkové 
jednotce jsou bezúdržbo-
vé. Zesílený paralelogram 
umožňuje přenášet hmot-
nost na řádkovou jednotku. 
Rám, řádková jednotka, ven-
tilátor i hydraulika mají ro-
bustní konstrukci. Tempo je 
díky tomu odolný, všestranný 
a snadno udržovatelný secí 
stroj, který se splní požadav-
ky každé farmy. Pro udržení 
přítlaku řádkové jednotky 
v náročných podmínkách 
mohou být všechny modely 
Tempo vybaveny hydraulic-
kým přenosem hmotnosti. 
Možnost zvyšování a snižo-
vání přítlaku dokáže zajistit 
nejlepší možný start pro ka-
ždý typ plodiny. Hydraulický 
přenos hmotnosti je ovládán 
přes řídicí systém E-Control 
s iPadem.

Další zemědělská technika

Vedle secích strojů Tempo 
nabízí 1. Slezská  strojní, a.s. 
i další stroje značky VÄDER-
STAD pro zpracování půdy 
a setí.

Návštěvníci Dne otevře-
ných dveří si také mohli pro-
hlédnout další stroje z pro-
dejního portfolia zemědělské 

Po dvouleté pauze se opět v Oticích uskutečnil tradiční 18. břez-
na Den otevřených dveří. Vedení společnosti 1. Slezská strojní 
pozvalo své obchodní partnery a zákazníky, v tradičním termínu 
okolo svátku Josefa, na prohlídku zemědělské techniky.

techniky, kterou tato společ-
nost nabízí již 25 let . Jednalo 
se zejména o značku CLAAS, 
která byla první v nabídce ze-
mědělské techniky od 1. Slez-
ské strojní. Ta představuje 
sklízecí mlátičky a řezačky, 
technologie pro sklizeň píc-
nin, teleskopické manipuláto-
ry, dále širokou řadu traktorů, 
jak pro polní práce, tak i pro 
vinaře a sadaře. 

Návštěvníky velmi zaujala 
novinka roku 2021, inovo-
vaná řada CLAAS Arion 400 
vystavovaná ve verzi s pano-
ramatickou kabinou.

V nabídce pro zemědělství 
jsou dále postřikovače HARDI 
a stroje značky KVERNELAND 
– pluhy, mulčovače, rozmeta-
dla, atd.. 

1. Slezská strojní, a.s. je také 
státem uznanou zkušebnou 
pro testování polních postři-
kovačů a rosičů, což je aktuál-
ní hlavně v jarních měsících..

Spolehlivý obchodní 
partner

To lze o 1. Slezské strojní, a.s. 
bez nadsázky říci. Firma se 
sídlem v Oticích u Opavy se již 
více jak  25 let zabývá úspěš-
ně prodejem zemědělských 
strojů, originálních náhrad-
ních dílů, servisem a opravou 
zemědělské techniky CLAAS, 

VÄDERSTAD, KVERNELAND 
a HARDI, v oblasti Moravsko-
slezského a Olomouckého 
kraje. Jak uvedl zástupce spo-
lečnosti, pan Ivo Žídek, osobní 
setkání s obchodními partne-
ry, zákazníky a, přáteli je vel-
mi důležité. Zvláště v období 
po covidu, tedy v čase, kdy se 
například neuskutečnilo ani 
Techagro.

Hojná účast na letošním 
Dni otevřených dveří 1. Slez-
ské strojní, a.s. toho byla dů-
kazem.

A.D.

Prohlídka traktorů CLAAS

Pánové Michal (vlevo) a Ivo Žídkovi u secího stroje Väderstad TEMPO

V nabídce jsou postřikovače a rosiče HARDI

MECHANIZACE

Nechyběla ukázka technologie pro sklizeň pícnin CLAAS
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prvky a volbou odpružení 
zvyšují komfort řidiče

• Nejnovější čtyřválcový mo-
tor AGCO Power se zdviho-
vým objemem 4,4 litrů spl-
ňují emisní směrnice Stage 
V díky jednoduché techno-
logii „All-In-One“ navržené 
pro celou životnost trakto-
ru. Optimalizovaný průtok 
vzduchu zlepšuje chlazení.

• Výběr renomovaných pře-
vodovek Dyna-4 a Dyna-6 
s funkcí řazení neutrálního 
stupně stlačením brzdové-
ho pedálu a funkcemi Spe-
edmatching nebo Autodrive 
pro automatické řazení.

• Nový design odpruženě 
zavěšené přední nápravy 
s vyšší kapacitou

• Pevnější tříbodový zá-
věs s kapacitou zvedání 
5 700 kg v celé řadě a s ka-
pacitou předního závěsu 
až 3 000 kg. Celková hmot-
nost vozidla (GVW) zvýše-
na na 9 500 kg

• Nové intuitivní jednotky 
Datatronic 5 a Fieldstar 5 
s dotykovou obrazovkou 
a technologií Smart Far-
ming pomáhají optimalizo-
vat činnost, zlepšovat přes-
nost a zvyšovat zisk

Další zemědělská 
technika

Vedle traktorů Massy Fer-
gusson jsou v nabídce spo-
lečnosti GORDEX spol. s.r.o. 
i sklizňové mlátičky, dále 
pak nabídka v podobě tech-
nologické linky pro skli-
zeň pícnin uvedené značky. 
Pro zemědělce společnost 
GORDEX spol. s.r.o. nabízí 
dále manipulační techniku 
od firmy Schäffer a Quicke, 
dopravní techniku WTC Pí-
sečná, závěsné a nesené po-
střikovače značek Berthoud, 
Kuhn, Agrifac, závěsnou 
techniku pro zpracování 
půdy Kuhn, APV, OpallAgri, 
SMS Rokycany, Dal-bo, Öve-
rum, mulčovače Perfect, 
rozmetadla Bogballe, stroje 
pro údržbu zelených ploch 
Mc Connel. Firma GORDEX 
spol. s.r.o. působí úspěš-
ně na trhu se zemědělskou 
technikou již od roku 1992. 
Za toto období se stala vý-
znamným a spolehlivým 
partnerem zemědělců v ob-
lasti celé Moravy. Od počát-
ku své dlouholeté činnosti 
reprezntuje zejména znač-
ku Massy Fegusson. Na-
bídku podstatně rozšířila 
o další zemědělskou tech-
niku významných značek 
uvedených v tomto článku. 
Úspěšný obchod není jen 
prodej, ale i kvalitní servis-
ní zázemí, vyjádřené novou 
servisní a opravárenskou 
halou, mobilním týmem 
servismanů.

Využijte i Vy široké na-
bídky zemědělské techniky 
firmy GORDEX spol. s.r.o. 
a celkových služeb s ní sou-
visejících.

Arnošt Dubský

MECHANIZACE

Stavba nové haly byla důležitá
V měsíci březnu letošního roku proběhla kolaudace nové víceú-
čelové haly pro předvádění a servis zemědělské techniky, opra-
várenského zázemí irmy GORDEX spol. s.r.o. z Prostějova.

Důvody nové investice

Jak uvedl zástupce společnos-
ti GORDEX spol. s.r.o., pan Lu-
bomír Drexler, od roku 2020 
se zvýšil prodej zemědělské 
techniky, kterou prostějovská 
irma nabízí. Zejména značky 

Massey Fergusson. S tím sou-
visela zvýšená poptávka a po-
třeby moderních servisních 
služeb, prostor pro předvádě-
nou techniku, sklady náhrad-
ních dílů. S rostoucím zájmem 
o zemědělské stroje došlo 
k navýšení počtu obchodních 
zástupců, pracovníků servisu. 
Pro ty slouží v původní re-
konstruované hale, k níž byla 
přistavěna nová hala, nové 
kancelářské prostory, šat-
ny, sociální zařízení, kuchyň. 
Nová hala je vybavena most-
ním jeřábem, nejmodernější 
technikou a diagnostikou pro 
opravy zemědělské techniky. 
„Investice do nových prostor 
v řádech desítek milionů ko-
run byly potřebné. To nejen 
pro zemědělské stroje, jejich 
předvádění a servis, ale rov-
něž také pro naše zaměst-
nance, do jejich kvalitního 
pracovního prostředí. Do to-
hoto zázemí je nutné také in-
vestovat.  V dnešní době není 
jednoduché sehnat kvalitního 
obchodního pracovníka či 
mechanika. Proto péče o ně 
ve všech ohledech“, uvedl pan 
Lubomír Drexler. 

Nový traktor Massy 
Fergusson

Traktory Massy Fergusson 
a další stroje této značky 
z portfolia Gordexu jsou 
nosnou zemědělskou tech-
nikou, která je v zájmu ze-
mědělců. Vedle ostatních 
modelů traktorů Massy 
Fergusson pro velkou po-
lařinu, také modelů pro vi-
naře a sadaře, je v nabídce 
nový typ traktoru Massy 
Fergusson s označením MF 
5S. Všestranná řada Massey 
Ferguson MF 5S kombinuje 
nejlepší výhled ve své tří-
dě se snadným ovládáním, 
komfortem a kontrolou 
v oblasti mlékárenství, ži-
vočišné a rostlinné výroby. 
S nejlepším výhledem ve své 

třídě a špičkovým polomě-
rem otáčení, nejužší zkose-
nou kapotou a praktickými 
funkcemi jde o dokonalé 
traktory pro nakládací zaří-
zení. Rovněž vyšší užitečné 
zatížení a větší zdvihací ka-
pacity dělá z těchto traktorů 
výkonné pracanty na poli 
i na pozemních komunika-
cích.

Všechny modely jsou vy-
baveny čtyřválcovými mo-
tory s maximálním výkonem 
od 105 k do 145 k u nových 
špičkových modelů řady. Je 
možné vybírat ze tří úrovní 
výbavy – Essential, Efficient 
a Exclusive, spolu s řadou 
volitelných příslušenství, 
včetně vynikajícího ovlá-
dání díky nejmodernější, 
snadno použitelné techno-
logie Smart Farming.

Traktory MF 5S pro rost-
linnou nebo smíšenou výro-
bu nabízí celou škálu funk-
cí pro zvýšení výkonnosti. 
Kapacita zvedání zadního 
závěsu je v celé řadě zvýše-
na na 5 700 kg a za určitých 
podmínek až na 6 000 kg, 
kapacita nového, pevněj-
šího předního závěsu byla 
zvýšena z 2 500 kg na úcty-
hodných 3 000 kg. Spolu 
s vyšší celkovou hmotností 
9 500 kg (GVW) to umožňu-
je bezpečnou práci s širšími 
nářadími pro zvýšení pra-
covních výkonů.

Charakteristiky řady MF 5S

• Jednoduchý výběr ze tří 
úrovní výbavy – Essential, 
Ef icient a Exclusive pro 
jakékoliv požadavky i růz-
né aplikace. Další volitelné 
příslušenství vyladí traktor 
pro speci ické potřeby

• Nové nakládací zařízení 
montované u výrobce ob-
sahuje širokou škálu funkcí 
pro usnadnění montáže, 
ovládání a kontroly.

• Špičkový výhled a manév-
rovací schopnosti

• Tišší a chladnější kabina 
s novou, ergonomickou 
opěrkou ruky, ovládacími 

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

Nová hala je vybavena moderní technikou a diagnostikou pro opravy zemědělské techniky

Jednatel společnosti pan Lubomír Drexler

Pohled na novou halu společnosti GORDEX

Nový typ traktoru Massey Ferguson MF 5S

V nabídce je technika pro sklizeň pícnin Massey Ferguson
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Rozsáhlé plochy travin, 
převážně na orné půdě mají 
farmáři ve Švédsku a Finsku. 
Krmivo tvoří převážně tráva 
na orné půdě. Trvalé travní 
porosty mají jen malou rozlo-
hu, udržují se pro zachování 
biologické rozmanitosti.

Směs orné půdy a pastvin 
charakterizuje hospodářství 
v Belgii, Dánsku, Německu 
a Francii. Významnou roli 
v produkci krmiv kromě tra-
vin hraje kukuřice a krmné 
obilí, pokud mají podniky do-
statek půdy.

Některé státy dosahují 
vysoké intenzity na velmi 
omezeném prostoru. K nim 
patří Španělsko, Portugalsko 
a Itálie. Na produkci krmiv 
převládá pěstování kukuřice 
na orné půdě. Přírodní travní 
porosty v těchto zemích té-
měř neexistují. Tráva na orné 
půdě se skoro nepěstuje. Tyto 
země trpí extrémním nedo-
statkem zemědělské půdy.

Náklady a dojivost

V mnohých státech zařaze-
ných do průzkumu, včetně 
ČR, se dosahuje vysoké doji-
vosti nad deset tisíc kilogra-
mů mléka na dojnici za rok. 
Nad jedenácti tisíci kilogra-
my se pohybují mléčné far-
my ve Finsku, Itálii, Švédsku, 
Španělsku a Dánsku. V Itálii 
a ve Švédsku je ale výroba 
mléka drahá. V Dánsku se 
při velmi vysoké dojivosti 
dosahuje efektivního hospo-
daření. 

V Německu mají při nižší 
užitkovosti pod deseti tisíci 
kilogramy mléka na dojnici 
za rok přibližně stejné roční 
náklady jako v ČR, přes 3800 
euro na krávu. Němečtí far-
máři vidí zlepšení v inten-
zi ikaci chovů, budují větší 
kravíny. Obdobné náklady 
při vyšší užitkovosti nad 
desetitisíci kilogramy mléka 
za rok na dojnici mají farmá-
ři v Belgii.

Kvalitní krmení telat nutné

Pro zvýšení ziskovosti mléč-
ných farem lze mnohé udě-
lat. Základem je kvalitní péče 
o telata. Pokud dobře prospí-
vají, odrazí se to na následné 
produkci mléka. Nejen o no-
vinkách z výzkumu irmy 
Schaumann hovořil Ing. Du-
šan Kořínek, Ph.D., obchodní 
ředitel společnosti. Mimo 
jiné připomněl, že telata po-
třebují krmivo, které obsahu-
je dostatek energie i bílkovin. 

Pokud je bílkovin nedostatek, 
tele pomaleji roste. Ad libitní 
způsob napaájení mlékem je 
ideální z pohledu zásobní ži-
vin. K tomuto způsobu napá-
jení je nutné použít kvalitní 
mléčnou náhražku bez rost-
linné bílkoviny a vysokým 
obsahem mléčných kompo-
nentů.

I z hlediska ekonomiky 
odchovu telat se doporučuje 
používat mléčnou náhražku 
s vyšším obsahem dusíka-
tých látek, přes 23 %. Při 
kvalitní výživě telata rych-
leji dorostou. K vhodným 
náhražkám mléka patří řada 
produktů Kalbi Milch. Pro 
okyselení plnotučného mlé-
ka nebo mléčné náhražky se 
přidává Schaumacid Drink.

Přírůstky ovlivňují dojivost

Ing. Kořínek připomněl, že 
přírůstky během prvních 
padesáti dnů života mají 
obrovský efekt na mléčnou 
užitkovost v dospělosti. Čím 
vyšších přírůstků se dosáhne 
před odstavem, tím bude vyš-
ší užitkovost na první laktaci. 
Rozdíl jednoho kilogramu 
v denním přírůstku v době 
před odstavem znamená 
850 kg mléka na první lakta-
ci. Zvířata trpící respiračními 
chorobami vykazují menší 
užitkovost na první laktaci. 

Novinku představuje roz-
pustná tableta Kalbi Pro Tab. 
Jedná se o probiotikum. V po-
kuse uskutečněném v Němec-
ku se telatům čtvrtý den při-
dávala tableta do pití. Ve věku 
21 dnů se hodnotilo množství 
laktobacilů ve výkalech. Při 
použití tablety výkaly obsa-
hovaly větší množství lakto-
bacilů. Zároveň se projevilo 
výrazné potlačení nežádoucí 
bakterie Escherichia Coli.

Hana Honsová

INZERCE

Vše pro ziskovost výroby mléka
Chov dojnic v České republice i v dalších zemích čelí mno-
ha úskalím. Ne vždy se daří dosahovat ziskovosti. Dojivost se 
na špičkových farmách sice pohybuje na velmi vysoké úrovni, 
ale vytváření zisku ovlivňují ceny mléka a další okolnosti. Cho-
vatelé mohou čerpat zkušenosti z různých zdrojů. 

Výhodu představuje členství 
v klubu European Dairy Far-
mers (EDF). Klub chovatelů 
mléčného skotu z Evropy 
a z dalších regionů EDF umož-
ňuje to, že si členové vzá-
jemně předávají zkušenosti 
a inspirují se u ostatních. 
Sdružení poskytuje interak-
tivní vzdělávání a umožňuje 
výměnu poznatků na meziná-
rodní úrovni.

Setkávají se 
na konferencích

Na videokonferenci uspořá-
dané irmou SCHAUMANN 
ČR, s. r. o., se posluchači do-
zvěděli zajímavé informace 
nejen o EDF. Podle sdělení 
Ing. Josefa Diviše, národního 
mluvčího EDF v České repub-
lice, má společnost v součas-
nosti 461 členů, z toho 386 
farmářů. Kromě chovatelů 
klub sdružuje poradce, vědce 
a partnery ze zemědělského 
sektoru. Z ČR pochází deset 
členů, z toho osm zeměděl-
ských podniků.

EDF funguje více než dvě 
desetiletí. Členové se setkáva-
jí na konferencích a vzájem-
ně si vyměňují zkušenosti. 
Hlavním jednacím jazykem 

je angličtina. Členství přináší 
chovatelům mléčného skotu 
řadu výhod. Každoročně EDF 
pořádá kongres, na kterém si 
zúčastnění předávají zkuše-
nosti v oblasti chovu dojnic. 

Každý rok se porovnáva-
jí náklady na výrobu mléka 
v jednotlivých členských ze-
mích. Při porovnání se ukazu-
je, že naši chovatelé mléčného 
skotu mají jedny z nejnižších 
nákladů. Nižší náklady má 
pouze Irsko, kvůli převláda-
jícímu pastevnímu odchovu 
dojnic. 

Bod zlomu výroby mléka

Ekonomiku výroby mléka 
v evropském měřítku zhod-
notila Stef i Wille-Sonk, MSc., 
specialistka sdružení EDF. 
Vysvětlila, že velký význam 
má takzvaný bod zlomu, kte-
rý vyjadřuje cenu mléka, při 
které jsou pokryty všechny 
náklady. 

V roce 2021 se průzkumu 
účastnilo 249 konvenčních 
podniků z EU a 22 ekologic-
kých farem. Kromě nich se 
posuzovalo i sedmnáct švý-
carských podniků a jeden 
kanadský. Z ČR se hodnotilo 
sedm zemědělských podniků. 

Ukázalo se, že se bod zlo-
mu se podstatně liší mezi 
jednotlivými zeměmi i při 
porovnání podniků. V prů-
měru porovnávaných farem 
se docílilo 32,5 euro centů. 
Podniky z České republiky se 
v celkovém porovnání umísti-
ly na třetím místě. Slovenské 
mléčné farmy skončily druhé 
a jako první se umístilo Irsko. 

Naopak vysoké náklady 
na produkci mléka mají v Ni-
zozemí nebo v Itálii. Nejvyš-
ších výrobních nákladů se do-
sahuje ve Švédsku, kde musí 
mít každá dojnice výběh. 
V porovnání s konvenčními 
farmami jsou náklady v eko-
logických provozech větší, ale 
ekofarmy dobře prosperují 
díky vyšším dotacím. 

Rozdílná ziskovost

Zisk se vypočítá odečtením 
celkových nákladů od celko-
vých výnosů se započtením 
dotací. V celkovém hodnoce-
ní se podniky z ČR umístily 
na čtvrtém místě. První skon-
čilo Irsko, druhé Slovensko 
a třetí Španělsko. 

Celkově byly při započtení 
podpor tři čtvrtiny z hodno-
cených producentů mléka 
ziskových. Bez dotací by ale 
na zisk dosáhlo jen 35 až 
40 % z posuzovaných farem. 
Podpory se tedy významnou 
měrou podílejí na ziskovosti 
zemědělských podniků. Vy-
soce ziskové byly například 
podniky v Itálii vyrábějící 
speciální sýry. Také švýcarské 
ekologické podniky dosaho-
valy vysokého zisku. 

Záleží na výši dotací

Při porovnání ceny mléka 
byly zjištěny propastné roz-
díly mezi zeměmi i jednot-
livými mlékárnami. V Belgii 
se výkupní cena mléka dlou-

ho držela na nízké rovni, 
ale v poslední době stoupla. 
V České republice i na Sloven-
sku se ceny za mléko pohybují 
nízko. 

Finové hospodaří s vyso-
kými dotacemi, protože by 
v obtížných přírodních pod-
mínkách jinak neobstáli. Také 
Švédové dostávají značné do-
tace na produkci domácích 
potravin. Ve Švýcarsku mají 
chráněný trh, spotřebitelé 
kupují jen místní mléko. Švý-
carští farmáři hospodaří s vy-
sokými dotacemi.

Výkupní ceny mléka se 
v rámci některých zemí mezi 
jednotlivými podniky značně 
odlišují. Vysoké cenové ko-
lísání bylo u posuzovaných 
farem zjištěno v Německu, 
Francii, Velké Británii, Itálii 
a Švýcarsku. 

Odlišné podmínky

V rámci Evropy mají farmáři 
odlišné podmínky. Zatravně-
ní dominuje ve Švédsku, v Ir-
sku, v Nizozemsku a ve Velké 
Británii. Traviny v těchto ze-
mích často v podnicích EDF 
tvoří 70 procent plochy krm-
ných plodin. Jedná se o trvalé 
travní porosty nebo o trávu 
na orné půdě. 

Krmení telat následně ovlivňuje 
dojivost na první laktaci.

Zemědělské podniky dosahují různé úrovně v chovu mléčného skotu.

Vysoké ziskovosti se dociluje v ekologickém zemědělství.
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Precizní zemědělství v živočišné výrobě
Zemědělský svaz České republiky za podpory Programu rozvoje 
venkova uspořádal zajímavý webinář zaměřený na aktuální téma – 
Precizní zemědělství v živočišné výrobě. Online seminář se uskutečnil 
celkem v deseti termínech během února až dubna, takže každý zájem-
ce si mohl vybrat vyhovující datum a v rámci odborných přednášek se 
dozvědět o nejnovějších trendech a změnách v zootechnickém řízení 
chovu skotu a prasat, aplikacích nejmodernějších technologických 
postupů a technického vybavení a v neposlední řadě i o ekonomickém 
přínosu a zlepšení konkurenceschopnosti celého chovu.

Organizátorkou semináře byla 
Ing. Lenka Rychlá, která také 
celou akci moderovala. V prv-
ním příspěvku zazněl přehled 
aktuálně dostupných tech-
nologií a metodik v živočišné 
výrobě, které přiblížil Ing. Ja-
romír Ducháček, Ph.D. Jak pan 
doktor zmínil, využití moder-
ních technologií je důležité 
i z toho důvodu, že klesá zájem 
o práci v zemědělství a je tedy 
nutné efektivně nahrazovat 
lidské zdroje. Zatímco v roce 
2000 u nás pracovalo v ze-
mědělství 241 743 lidí, o dva-
cet let později to bylo již jen 
176 815 pracovníků – což je 
pokles o 26,9 %. 

Precizní zemědělství před-
stavuje moderní přístupy 
hospodaření v rostlinné i ži-
vočišné výrobě. Využívá nej-
novějších technologií, jako 
jsou GPS, čipy, senzory, dro-
ny, autonomní systémy apod. 
Současné zemědělství, využí-
vající moderní technologie, je 
často také označováno jako 
zemědělství 4.0. Jeho cílem 
je zvýšení preciznosti prá-
ce, zlepšení welfare zvířat, 
zlepšení kvality produktů, 
snížení nákladů a podílu fy-
zické práce, snížení dopadů 
na životní prostředí, zvýšení 
konkurenceschopnosti a vý-
konnosti, v neposlední řadě 
také poskytnutí co největšího 
množství informací pro kon-
cové zákazníky. Jedním z dů-

ležitých úkolů zemědělství 4.0 
je i zvýšení efektivity v potra-
vinovém řetězci. Celosvětově 
se zhruba třetina všech vy-
produkovaných potravin vy-
hodí a skončí jako odpad. Jde 
o suroviny v hodnotě jednoho 
trilionu amerických dolarů, 
což je alarmující.

Široké využití 
v chovech prasat

Druhou prezentaci, zaměře-
nou na nástroje precizního 
zemědělství v chovech pra-
sat, přednesla Ing. Kateřina 
Zadinová, Ph.D. Jak zaznělo, 
oblastí zavádění pokroči-
lých technologií v živočišné 
výrobě je vícero – technika 
a technologie krmení, tech-
nika a technologie ustájení, 
tvorba a řízení mikroklimatu 
stáje, zajištění welfare i zdraví 
zvířat a také sběr dat, řízení 
a management chovu. Kon-
krétně v chovech prasat pak 
lze moderní technologie vyu-
žít pro identi ikaci zvířat (po-
mocí analýzy obrazu a strojo-
vého učení, čipů), monitoring 
kondice, individuální nebo 
precizní krmení, sledování 
pohybu zvířat, zajištění wel-
fare, detekci říje, monitoring 
zahájení a průběhu porodu, 
sledování životaschopnosti 
selat a mateřského chování 
prasnic a také ke kontrole 
zdravotního stavu. V kategorii 

předvýkrmu a výkrmu pak je 
možné avizované technologie 
použít i pro sledování uni-
formity nebo při plánování 
a optimalizaci managementu 
výkrmu. Zajímavou možností 
je tzv. optické vážení prasat, 
díky němuž lze individuál-
ně zjišťovat hmotnost prasat 
v průběhu výkrmu. 

V tématu pokračoval 
doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., 
který se zaměřil na ekono-
mický přínos řízení výkrmu 
prasat pomocí prvků preciz-
ního zemědělství. Ekonomiku 
produkce ovlivňuje celkem 
pět faktorů: dosahovaná re-
produkční užitkovost (cena 
selete), úroveň parametrů 
výkrmnosti (průměrný den-
ní přírůstek, konverze krmi-
va), jatečná hodnota (úroveň 
zpeněžení jatečných prasat, 
uniformita, cena za 1 kg JUT), 
cena krmiva a krmná strategie, 
produktivita práce. Moderní 
technologie mohou chovate-
lům značně pomoci s ekono-
mickým vyhodnocením – díky 
sběru dat a propočtů s využi-
tím matematických modelů 
lze u prasat poměrně přesně 
predikovat dosahovanou užit-
kovost. Chovatelé by také měli 
reagovat na skutečnost, že 
v ČR je pro spotřebitele při ná-
kupu masa hlavním faktorem 
stále cena. Mění se však po-
stoj veřejnosti k intenzivnímu 
chovu hospodářských zvířat. 
A informovaný spotřebitel je 
ochoten si za vepřové připlatit, 
pokud ví, že prasata byla cho-

vána v dobrých podmínkách 
a s ohledem na welfare. 

Velký přínos pro chov skotu

O nástrojích precizního ze-
mědělství pro řízení, eviden-
ci a hodnocení chovu skotu 
na úrovni jedinců a stáda 
pohovořil Ing. Matúš Gašpa-
rík, Ph.D. V praxi se pro sběr 
dat nejčastěji využívají sen-
zory umístěné do obojků 
či náramků. Stále častěji se 
uplatňují i bachorové senzory. 
Nejen ve stáji, ale také na pas-
tvině, pak najdou využití po-
ziční a lokační systémy. Mnoho 
chovatelů také nedá dopustit 
na senzory telení. Speci ic-
kou kategorií jsou pak dojír-
ny a dojící roboty. Při krmení 
a výživě skotu zase významně 
pomáhají krmné boxy a nej-
různější automatické krmící 
a přihrnovací systémy. Nelze 
opomenout ani robotické čiš-
tění roštů a podlah nebo au-
tomatické koupele paznehtů. 
Automatické prvky se využíva-
jí i při sledování kvality napá-
jecí vody, vážení a selektování 
zvířat, sledování BCS (body 
condition score), či dokonce 
při vakcinaci zvířat. Tyto sen-
zory sbírají obrovské množství 
biologických dat o zvířatech 
na farmě a přes obrazovku 
počítače sdílí tyto informace 

se zootechniky a ošetřovateli. 
Začíná se však objevovat i aug-
mentovaná (rozšířená) reali-
ta, kdy informace ze senzorů 
a systémů farmy jsou přenáše-
ny přímo do speciálních brýlí 
ošetřovatele či zootechnika 

Ve své druhé přednášce při-
blížil Ing. Jaromír Ducháček, 
Ph.D. šlechtění hospodářských 
zvířat na funkční vlastnosti 
jako nástroj precizního ze-
mědělství. Jedním ze způso-
bů, jak přispět k rychlejšímu 
genetickému progresu, který 
bude stěžejní pro udržitelný 
chov dojného skotu v budouc-
nosti, je genotypování zvířat. 
Využitím genomické selekce 
lze snadněji řešit problémy 
spojené s interakcemi genoty-
pu a prostředí. Jde o užitečný 
nástroj umožňující zaměřit 
pozornost při výběru genetiky 
pouze na elitní zvířata. Je pro-
kázáno, že mladý genomicky 
testovaný býk, má srovnatelně 
předpovězenou plemennou 
hodnotu, jako plemeník s tři-
ceti testovanými dcerami.

Moderní zemědělské 
podniky se bez adekvátních 
technologií neobejdou

Seminář uzavřela přednáška 
Ing. Jana Syrůčka, Ph.D. zamě-
řená na ekonomické hodnoce-
ní přínosů precizního země-

dělství v podniku s živočišnou 
výrobou. Součástí manage-
mentu zemědělského podniku 
by mělo být sledování a vyhod-
nocování vybraných ukazatelů 
s cílem zvýšit efektivitu podni-
kání. Jedním z hlavních před-
pokladů ziskovosti chovu jsou 
výborné výsledky ukazatelů 
reprodukce. A jako komplexní 
ukazatel na posouzení repro-
dukce ve stádě slouží Preg-
nancy Rate (PR). Je známo, že 
PR by měl být vyšší než 30 %, 
protože čím vyšší je PR, tím 
lepší je dosahovaný zisk v pře-
počtu na jednu plemenici. Ov-
šem efekt zlepšení má klesající 
tendenci – zatímco při zvýšení 
PR z 10 na 12 % naroste objem 
produkovaného mléka a zisku 
na jednu krávu o 1540,- Kč, ná-
růst PR z 26 na 28 % znamená 
zlepšení pouze ve výši 374,- 
Kč. Z nástrojů inanční analýzy 
jsou pak v zemědělské praxi 
nejvyužívanější ukazatele ren-
tability (rentabilita nákladů), 
přičemž za optimální hodnoty 
se obvykle považuje rentabili-
ta ve výši 5 až 10 %. 

V prezentaci zaznělo ně-
kolik zajímavých čísel – na-
příklad srovnání nákladů 
v chovech českého strakatého 
skotu a na farmách s převahou 
holštýnského skotu. Náklady 
na krmný den se u českého 
strakatého skotu pohybují 
průměrně ve výši 191,- Kč, za-
tímco u holštýnských krav se 
jedná o sumu 235,- Kč (data 
za rok 2020). Pokud však po-
suzujeme náklady na litr pro-
daného mléka, pak u plemene 
české strakaté se dostaneme 
na částku 9,44 Kč/l a u hol-
štýnského skotu na 8,79 Kč/l. 
Jak doktor Syrůček závěrem 
poznamenal - v dnešní době se 
řízení zemědělského podniku 
již neobejde bez softwarové 
podpory, která pomáhá v hod-
nocení efektivity i plánování 
budoucího rozvoje. 

PEZ

Bez moderních dojíren či dojicích robotů si snad již ani nelze farmy s chovem dojnic 
představit.

Data z progresivních přihrnovačů krmiva jsou obsluze 
zasílány na mobilní telefon.

S krmnými automaty se zvířata v moderních stájích setkávají praktic-
ky od narození.

U dojnic se ke sběru dat nejčastěji 
využívají senzory umístěné na obojcích.

Průchozí krmná stanice v chovu prasat umožňuje dávkování suchého krmiva 
s automatickým přidáváním vody nebo tekutého komponentu.

INZERCE
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Samotářky nevytváří med, 
opylují však divoké rostliny 
i zemědělské plodiny a plní 
tak důležitou ekosystémovou 
službu v přírodě i v zeměděl-
ství. Studie v USA ukázaly, že 
druhově bohatá společenstva 
samotářek dokáží zajistit 
produkci jablek i bez včely 
medonosné. V Británii byl 
podíl samotářek na opylení 
jabloní odhadnut u někte-
rých odrůd až na 58 %, zatím-
co u včely medonosné nanej-
výš 28 % a u čmeláků nejvíce 
38 %. U nás podobné studie 
nebyly provedeny. 

V Česku se v jarním obdo-
bí na polích a v sadech vy-
skytuje minimálně 88 druhů 
samotářek, jež mohou opylo-
vat plodiny a ovocné stromy 
(Šlachta a kol. 2021). Počtem 
druhů i jedinců převažují dru-
hy hnízdící v zemi a sbírající 
pyl specializovanými chloup-
ky na zadních nohou, přede-
vším pískorypky a plosko-
čelky (Obr. 1). Pro hnízdění 
vyžadují obvykle nezastíně-
né, osluněné plochy s řídkou 
nebo žádnou vegetací. Tako-
vých míst v minulosti značně 
ubylo v důsledku změn ve vy-
užívání krajiny. Významně se 
projevilo především upuště-
ní od extenzivní pastvy, kte-
rá bránila přirozené sukcesi 
vegetace a narušovala travní 
drn, a scelování pozemků 
spojené s rozoráváním mezí 
a polních cest.

Druhy hnízdící mimo půdu 
se v zemědělské krajině vy-
skytují mnohem méně. Li-
mituje je nedostatek míst 
k hnízdění, což jsou nejrůz-
nější dutiny, například chod-
by vytvořené dřevokazný-
mi brouky. Z větších druhů 
se jedná hlavně o zednice 
a čalounice, jež sbírají pyl 
chloupky na břišní straně 
zadečku. Hnízda v dutinách 
sestávají z řady plodových 
komůrek oddělených pře-
pážkami z půdního materiá-
lu (zednice) nebo z úkrojků 
listů (čalounice). S oblibou 
osidlují včelí hotýlky. Nedo-
statek hnízdních příležitostí 
lze překonat pomocí umělých 

hnízdišť, čehož se již desítky 
let využívá v USA a v Japon-
sku při opylování ovocných 
stromů, borůvek, či vojtěšky. 
Některé druhy zednic a ča-
lounic jsou velmi efektivními 
opylovači těchto plodin.

Pro zachování diverzity 
včel v krajině jsou důležitá 
stanoviště s menší intenzi-
tou hospodaření, kde nachází 
vhodná hnízdiště a potravní 
zdroje. Jedná se například 
o bývalé lomy a pískovny, ru-
miště, nezarostlé okraje lesů 
– především s jižní expozicí, 
náspy příkopů se sporou ve-
getací nebo erodované svahy. 
Vhodný management tako-
vých míst spočívá v příleži-
tostném odstranění náletů 
dřevin, narušení drnu nebo 
ve skrývce (Obr. 2). 

V dosahu doletu od hníz-
dišť, což je obvykle jen ně-
kolik set metrů, musí být 
dostatek potravních zdrojů 
v podobě kvetoucích bylin, 
keřů nebo stromů. Na trav-
ních porostech je možno 
za tímto účelem ponechat 
neposečené pásy. V rámci 
příslušných dotačních opat-
ření na ošetřování travních 
porostů platí podmínka po-
nechání neposečených ploch 
o předepsané rozloze mini-
málně do 15. srpna nebo déle 
(podle zvoleného titulu). 
Ztráta z produkce na těchto 

plochách je kompenzována 
navýšením dotační platby 
podle rozlohy neposečených 
ploch. Z hlediska podpory 
včel (a jiného hmyzu) by bylo 
ideální ponechat neposeče-
né plochy luk až do poloviny 
září, neboť ještě v tuto dobu 
mnoho druhů květy vyhledá-
vá. Neposečené plochy mají 
největší přínos v blízkosti 
potenciálních hnízdišť, tedy 
především podél lesů, ná-
spů, příkopů nebo polních 
cest. Okraje cest a příkopů 
je nutné pravidelně sekat 
a odvážet posečenou hmotu, 
aby se podpořila diverzita 
kvetoucích bylin. Výhodné je 
osazovat tato místa alejemi 
kvetoucích stromů (ovocné 
stromy, javory, jeřáby, lípy), 
jež poskytují včelám nejen 
potravu a hnízdní příležitosti 
v dutinách, ale ochrání tato 
místa před náhodným rozo-
ráním nebo pojezdy techniky. 
Mnohé samotářky s oblibou 
sbírají pyl i z větrosprašných 
stromů, které neprodukují 
nektar, například z dubu.

Na orné půdě lze potravní 
zdroje včel podpořit nekta-
rodárnými biopásy (dotač-
ní titul určený pro podporu 
opylovačů), úhory nebo me-
ziplodinami. Dotace kompen-
zují újmu ze ztráty produkce 
na plochách osetých biopásy 
a na úhorech. Nejvhodnější 
je umisťovat biopásy do blíz-
kosti míst, kde mohou včely 
hnízdit, tedy podél okra-
jů lesů, podél polních cest, 
v blízkosti erodovaných sva-
hů nebo náspů a příkopů se 
sporou vegetací. V případě 
nektarodárných biopásů je 
nutno dodržet předepsané 
složení vysévaných rostlin. 
Jedná se o jeteloviny, plodiny 
(hořčice bílá, svazenka vrati-
čolistá, pohanka obecná, slu-
nečnice rolní) a byliny (kmín 
kořenný, mrkev krmná, sléz 
lesní, divizna velkokvětá). 
Ačkoliv je svazenka atrak-
tivní potravní zdroj pro vče-
lu medonosnou, samotářky 
preferují spíše pyl z hvězd-
nicovitých, například z chrp, 
pampelišek, heřmánkovce, 

vratiče, pcháčů nebo kopre-
tin (Obr. 3). Z jiných čeledí 
jsou oblíbené hluchavky, 
brukvovité, jeteloviny, či ha-
dinec obecný z čeledi brutná-
kovitých. V režimu ekologic-
kého hospodaření platí zákaz 
používání herbicidů, což je 
pro včely přínosem vzhledem 
k častějšímu výskytu plevelů, 
oblíbeného potravního zdro-
je pro samotářky. 

V sadech představují vhod-
ná místa k hnízdění příkmen-
né pásy, jež jsou průběžně 
zbavovány vegetace za úče-
lem maximalizace přísunu 
živin ovocným stromů. Květy 
ovocných stromů jsou boha-
tým zdrojem potravy pro jar-
ní druhy, které v sadech tvoří 
početné populace. Jedná se 
především o některé druhy 
pískorypek a ploskočelek, 
které nejsou potravně speci-
alizované a opylováním ovoc-
ných stromů poskytují cen-
nou ekosystémovou službu. 
Aplikace herbicidů a mecha-
nické okopávání v příkmen-
ných pásech, ani časté apli-
kace fungicidů v jabloňových 
sadech se na početnosti po-
pulací výrazněji neprojevují. 
Mimo období květu ovocných 
stromů spoléhají samotářky 
na pyl z vrb v okolí sadů nebo 
z pampelišek v meziřadích. 
V letním období nicméně 
včely v sadech téměř chybí, 
neboť tam nemají potravní 
zdroje. Vhodným opatřením 
je proto osévání meziřadí ví-
celetými bylinnými pásy kve-
toucími v létě. Podpoří se jimi 
nejen letní druhy samotářek 
a kolonie čmeláků, ale také 
užiteční parazitoidi a predá-
toři škůdců, kteří vyhledávají 
květy kvůli nektaru. Jetelovi-
ny v biopásech navíc zamezu-
jí erozi, udržují vlhkost a do-
dávají do půdy dusík. 

Opylování v sadech lze 
podpořit pomocí umě-
lých hnízdišť se zednicemi 
(Obr. 4). Pro tento účel jsou 
u nás vhodné dva druhy, zed-
nice rezavá a zednice rohatá. 
Zednice rezavá je nejrozší-
řenějším druhem zednice 
u nás. Upřednostňuje však 
pyl z dubu a ovocné květy na-
vštěvuje spíše kvůli nektaru. 
Zednice rohatá oproti tomu 
vyhledává pyl z růžovitých 
(a brukvovitých) rostlin a je 

tedy pro opylení ovocných 
stromů vhodnějším druhem. 
Byla za tímto účelem také 
dovezena do USA. Je teplo-
milná, u nás se vyskytuje 
hojněji jen v nížinách, chovat 
ji lze však i v pahorkatinách. 
Oba druhy je možno chovat 
současně, protože se dopl-
ňují dobou hnízdění. Zedni-
ce rohatá hnízdí časněji, již 
od konce března, zatímco 
zednice rezavá až od druhé 
poloviny dubna. To umož-
ňuje prodloužit období po-
skytované opylovací služby. 
Doporučená metodika chovu 
je přitom u obou druhů shod-
ná (viz Šlachta a kol. 2021). 
Pro chov je výhodné využít 
koncept rozebíratelných dře-
věných hnízd. Jedná se o sadu 
dřevěných destiček se žlábky, 
které při přiložení k sobě vy-
tvoří hnízdní dutinu. Tento 
koncept umožňuje vyjmout 
kokony z hnízd na konci 
sezóny (v říjnu), zbavit je 
většiny parazitů prosetím 

přes síto, zazimovat úsporně 
na malém prostoru při ven-
kovní teplotě nebo v lednici 
při 0–4 °C a na jaře načaso-
vat jejich hnízdění. Kokony 
obsahují hotové dospělce již 
na podzim, ti je však neopou-
štějí, prodělávají do konce 
roku klidovou fázi zvanou 
diapauza a teprve pak jsou 
připraveni kokony opustit při 
vyšších teplotách.

Martin Šlachta

Článek je výsledkem řešení projektu 
č.TH03030134 „Podpora přirozené 
opylovací kapacity zemědělských eko-
systémů a hodnocení rizik subletálních 
dávek pesticidů na samotářské včely“ 
fi nančně podpořeného Technologickou 
agenturou ČR.
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V posledních desetiletích byl v Evropě zaznamenán úbytek volně 
žijících včel v zemědělské krajině, což vyvolává obavy ze ztráty 
opylovací ekosystémové služby. V Česku žije více jak 500 druhů 
včel, z nichž asi třetina je ohrožena vymizením. Jedná se větši-
nou o samotářsky žijící včely, které na rozdíl od včely medonos-
né a čmeláků nevytváří společenstva s dělbou práce ani nepeču-
jí o vylíhlé larvy. 

Obrázek 1. Pískorypky patří k nejpočetnějším zástupcům samotářských včel v kve-
toucích sadech, kde přispívají k opylování ovocných stromů. Na snímku pískorypka 
potulná při hrabání hnízda (foto: Jan Erhart). 

Obrázek 2. Odstranění vegetace z okraje lesíku s jižní expozicí umožnilo hnízdění 
početných kolonií pískorypky potulné a hedvábnice jarní a dalších z celkem 73 
druhů samotářek zjištěných v okolí lesíka (Svébohy v jižních Čechách).

Obrázek 4. Umělá hnízdiště pro zednice umožňují introdukci tohoto efektivního 
opylovače přímo do ovocných sadů jako alternativu ke komerčně využívanému 
čmeláku zemnímu. 

Obrázek 3. Plevel heřmánkovec nevonný doplňuje vysetý porost svazenky a dalších bylin v nektarodárném biopásu o atraktivní 
zdroj pylu pro samotářské včely (Malonty v jižních Čechách). 
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do ZD Růžový Palouček (Far-
ma Újezdec) a nejúspěšněj-
ším holštýnským chovem 
se stal Úněšovský statek a.s. 
(Farma Pernarec). Farma 
Pernarec tak obhájila loňské 
vítězství a to díky dosaže-
ným parametrům, jakými je 
mezidobí 371 dní, počet so-
matických buněk 169 000, 
lineární skóre 89, suma T + B 
2,93 kg, průměrrný laktační 
den 165,88 a nádoj na ustá-
jenou plemenici 41,88 kg.

V kategorii „ČESTR“ obsa-
dila páté místo společnost 
PROAGRO Radešínská Svrat-
ka, a.s. (Farma Řečice), před-
běhla ji čtvrtá ZEOS Lomni-
ce, a.s. (Farma VKK Rváčov), 
bronzovou pozici uzmula 
společnost Podorlicko, a.s. 
Mistrovice (Farma Vermě-
řovice), druhé nejúspěšnější 
bylo ZD Libín (Farma Libín) 
a příčku nejvyšší „ukořistila“ 
společnost Zemědělská, a.s. 
Horní Bradlo (Farma Javor-
né). Stejně jako v kategorii 
holštýnských chovů, i v tom-
to případě se jednalo o obhá-
jené vítězství z předešlého 
ročníku a to díky parame-
trům: mezidobí 369, počet 
somatických buněk 134 000, 
lineární skóre 91, suma T + 
B 2,59 kg, průměrný laktační 
den 157,59 a nádoj na ustá-
jenou krávu 34,96 kg. Novin-
kou loňského ročníku bylo 
vyhodnocení kategorie „Sko-
kan roku“, kdy je posuzováno 
zlepšení přihlášených farem 
oproti předešlému roku. 
Letos si tuto cenu nakonec 
odváželi zástupci Hospodář-

ského obchodního družstva 
Jabloňov – Ruda (Farma 
Jabloňov). 

Soutěž „Mléčná farma roku“ 
probíhá pod záštitou minis-
tra zemědělství Ing. Zdeňka 
Nekuly a pan ministr se vy-
hlášení výsledků také osob-
ně zúčastnil a předal ceny 
vítězům. Následně i krátce 
promluvil, přičemž se s po-
sluchači podělil především 
o informace z jednání Rady 
ministrů v Bruselu a z praž-
ského jednání s komisařskou 
EU pro zdraví a bezpečnost 
potravin Stellou Kyriakides. 
Hlavním tématem v Belgii 
byl Strategický plán Spo-
lečné zemědělské politiky, 
který by měl být schvá-
len v říjnu letošního roku. 
S komisařkou Kyriakides 
pak jednal Zdeněk Nekula 
především o udržitelném 
používání pesticidů. Pan 
ministr zmínil také setkání 
s ukrajinským velvyslancem, 
s nímž řešili problematiku 
humanitární pomoci. Po-
dle aktuálních informací se 
ukrajinští zemědělci snaží 
minimalizovat výpadek pro-
dukce ve své zemi a budou 
pokračovat v jarních pracích 
všude, kde to bude možné. 
Přesto však - třeba u obi-
lí - je na Ukrajině očekává-
no snížení úrody až o 50 %. 
Na světovém trhu tak vznik-
ne disproporce spojená s ná-
růstem cen komodit. Toto 
by ale mohlo být částečně 
kompenzováno vydařenou 
sklizní v Austrálii a v dal-
ších státech jižní polokou-
le. Závěrem svého proslovu 
vyjádřil pan ministr velkou 
podporu zemědělcům a po-
děkoval jim slovy: „Jste tady 
chovatelé skotu a já bych 
chtěl před Vámi smeknout. 
Během covidové pandemie 
všichni vynášeli na piedestal 
lékaře, hasiče, vojáky a tak 
dále... Ale velké poděkování 
patří Vám, kteří se staráte 
o hospodářská zvířata. Ka-
ždý den je potřeba dobytek 
nakrmit, krávy podojit a toto 
téměř vůbec nezaznívalo 
v mediálním prostoru. A já 
si myslím, že zemědělci jsou 
těmi největšími hrdiny covi-
dové doby.“ 

Petra Bártlová

Klání o „Mléčnou farmu roku 
2022“ s rekordní účastí

Nejlepší léčbou je 
prevence

Zahájení i moderování celé 
akce se ujal Ing. Jiří Bur-
dych, MBA ze společnosti 
VVS Verměřovice s.r.o., jež 
je jedním z partnerů „Mléč-
né farmy roku“. Po úvodních 
slovech začal odborný pro-
gram přednáškou v podání 
paní Prof. Dr. Sofie Piepers 
z belgické Ghent University. 
Paní profesorka se zaměřila 
na aktuální téma a sice jak 
zvládnout omezení použí-
vání antibiotik v chovech 
dojnic. Tlak společnosti 
na snižování spotřeby anti-
biotik je stále větší a otáz-
kou je, jak toho dosáhnout 
u dojených krav a přitom 
zachovat zdraví mléčné žlá-
zy. Na základě průzkumů 
bylo zjištěno, že existuje 
značný rozptyl v množství 
spotřebovaných antibiotik 
na farmách, přičemž větši-
na jich je využita na léčbu 
mastitid a zaprahnutí (cca 
65 % antibiotik). Z toho 
vyplývá, že jedním z důleži-
tých nástrojů pro eliminaci 
antibiotik v chovech, je pre-
vence mastitid. Velký vliv 
má ovšem i management 
na farmách – velmi pozitiv-
ní roli v tomto případě hrají 
opatření jako je odstříkává-
ní před dojením, ostřihání 
chlupů na ocase (alespoň 2 
x ročně), aplikace post-di-
pu, dezinfekce podestýlky 
nebo používání čisté utěrky 
na vemeno pro každou doj-
nici zvlášť. Čisté vemeno je 
základním předpokladem 
pro snížení možnosti výsky-
tu mastitidy. 

Jak paní profesorka zdů-
raznila, snížená spotřeba 
antibiotik by vždy měla vést 
ke zvýšení pro itu farmy. 
Chovatelé by si také měli 
uvědomit, že subklinická 
mastitida je vždy bude stát 
více peněz, než zánět mléčné 
žlázy s klinickými příznaky. 
Největší inanční ztráty jsou 
totiž způsobené poklesem 
produkce mléka. Když už se 
klinická mastitida projeví, 
měla by být léčena cíleně. 
A rovněž při zaprahování je 
nutné antibiotickou terapii 
nasazovat selektivně, nikoliv 
plošně. Způsobů, jak snížit 
v chovech spotřebu antibio-
tik, je tedy několik – chovate-
lé by si však vždy měli zvolit 
nejvhodnější cestu s ohle-
dem na zdravotní stav mléč-
ných žláz jejich krav.

Welfare a spolehliví 
pracovníci jsou základ 
úspěchu

I další prezentaci přednesl 
zahraniční host, kterým byla 
paní Glosia Lisiecki z Pol-
ska. Tato chovatelka se svou 
farmou zvítězila v soutěži 
„Mléčná farma Polska 2021“ 
a zároveň vyhrála i titul 
o nejlepší chov holštýnského 
skotu v kategorii nad tisíc 
kusů. Polsko je 4. největším 
producentem mléka v Ev-
ropě a celosvětově je na 12. 
místě. V této zemi je chová-
no 2 150 000 dojnic, přičemž 
do KU jich je zapojeno 38 % 
(tj. 793 535 krav) a průměr-
ný nádoj činí 8 837 kg mléka. 
Glosa Lisiecki se začala cho-
vu skotu věnovat na farmě 
svých rodičů – jde o soukro-
mý rodinný podnik „Gospo-
darstwa rolne Lisiecki“. Far-
ma zaměřená na rostlinnou 
i živočišnou výrobu, se na-
chází ve Velkopolském regi-
onu a obhospodařuje 3500 
hektarů. Na farmě mají 1200 
dojnic a 1900 kusů mladého 
skotu (pouze jalovice, býčci 
jsou určeni k prodeji). Do-
jení probíhá dvakrát denně 
v kruhové dojírně s třiceti 
stáními (kapacita 120 ks/ho-
dinu). Průměrná produkce 
za normovanou laktaci dosa-
huje 14 450 kg mléka, délka 
mezidobí činí 377 dní a bra-
kace se pohybuje na úrovi 
30 %. Na farmě pracuje 20 
lidí a velkým pomocníkem 
je rovněž software pro říze-
ní stáda DC 305. Pro dojnice 
v laktaci mají stanoveny čty-
ři různé krmné dávky a další 
dvě krmné dávky jsou pak 
spočítány pro suchostojné 
krávy. Zvířata jsou rozděle-

na do technologických sku-
pin v závislosti na pořadí 
a fázi laktace a také podle 
produkce mléka. Díky roz-
dílným krmným dávkám 
ušetří na farmě v přepočtu 
zhruba 1 000 000 Kč/rok. 
Jak závěrem paní Lisiecki 
zdůraznila, alfou i omegou 
pro produkci i reprodukci je 
dobré welfare zvířat. A zce-
la neoddiskutovatelný vliv 
na konečný výsledek má lid-
ský faktor. Skupina spolehli-
vých a pečlivých pracovníků 
je pro celkový úspěch farmy 
nezbytná.

Recidiva na stupních 
vítězů

Tradičním bodem programu 
je panelová diskuze, které 
se účastní dva zástupci z řad 
chovatelů holštýnského sko-
tu a dva chovatelé českého 
strakatého skotu. Diskusi 
řídil Prof. MVDr. Leoš Pavla-
ta, Ph.D. a zapojili se do ní 
Ing. Stanislav Dvořák (DVP 
Pyšel), Ing. Martin Střa-
sák (ZD Růžový Palouček), 
Ing. Milan Basík (Farma Ba-
sík) a Ing. Lenka Hořínko-
vá (PROAGRO Radešínská 
Svratka, a.s.). Účastníci dis-
kutovali o prevenci masti-
tid, zdravotní problematice 
dojnic, reprodukci, kvalitě 
mléka i o dalších tématech. 
Všichni posluchači tak měli 
zajímavou možnost „nahléd-
nout pod pokličku“ různých 
farem a dozvědět se, jaké po-
stupy v praxi používají.

Očekávaným vyvrchole-
ním odpoledne bylo vyhlá-

šení konečného pořadí ina-
listů soutěže „Mléčná farma 
roku“, kterého se zkušeně 
chopil doc. Dr. Ing. Josef 
Kučera. Pan docent nejpr-
ve stručně přiblížil pravidla 
soutěže, která se od pře-
dešlých ročníků zásadně 
nezměnila. Smyslem je 
zhodnotit farmy podle uka-
zatelů, mezi něž patří počet 
somatických buněk v mléce, 
průměrné lineární skóre (0 
- 4), součet produkce tuku 
a bílkoviny v mléce, průměr-
ný laktační den, průměrná 
dojivost na dojenou krávu 
(zde je jediná změna oproti 
minulým ročníkům, kdy se 
hodnotila dojivost na ustáje-
nou krávu) a délka mezidobí. 
Tyto parametry se hodnotily 
za 12 měsíců loňského roku 
a na základě výsledků bylo 
vybráno 5 inalistů s cho-
vem holštýnského skotu a 5 
inalistů s chovem českého 

strakatého skotu (podíl krve 
daného plemene musí být 
minimálně 75 %). V případě 
shodnosti počtu získaných 
bodů rozhoduje o konečném 
umístění průměrné pořadí 
laktace ve stádě.

Na pátém místě v kate-
gorii „Holštýn“ se umístil 
chov POOSLAVÍ Nová Ves, 
družstvo (Farma Nová Ves), 
čtvrtou příčku obsadilo Ze-
mědělské obchodní družstvo 
Mrákov (Farma Tlumačov), 
bronzovou pozici ukořistila 
společnost AGRAS Bohda-
lov, a.s. (Farma Bohdalov), 
pomyslné stříbro putovalo 

Po dvouletém pauzírování zaviněném 
koronavirovou pandemií se opět mohli 
sejít chovatelé a příznivci dojeného skotu 
na tradiční akci, kterou je vyhodnocení 
soutěže „Mléčná farma roku“. Samotnému 
vyhlášení výsledků předcházel i zajímavý 
odborný seminář, který 24. března 2022 
přilákal do hotelu Skalský Dvůr na 180 
účastníků a možství dalších posluchačů 
sledovalo akci on-line. Nebývale vyso-
ký zájem byl i ze strany soutěžících – 
do prestižního klání se tentokrát zapojilo 
177 farem. Letošní - v pořadí již čtrnáctý - 
ročník soutěže se tak může chlubit dosud 
nejvyšším počtem hodnocených chovů. 

Problematice mastitid se věnovala paní 
profesorka Sofi e Piepers.

Akci moderoval Jiří Burdych. Ministr Zdeněk Nekula obdržel od pořa-
datelů mikinu s logem soutěže „Mléčná 
farma roku“.

Glosia Lisiecki se podělila o své zkuše-
nosti z polské farmy.

Do soutěže se mohou zapojit všichni chovatelé dojnic s více jak 60 kusy v KU.

ŽIVOČIŠNÁ



  54 DUBEN 2/2022 Agrární obzorSILÁŽOVÁNÍ

Jak změřit ztráty během silážního procesu

Základním ukazatelem ztrát 
je zjištění úbytku nejen pů-
vodní hmoty, ale také rozklad 
organické hmoty sklízeného 
krmiva ve formě rozdílu su-
šiny zeleného krmiva versus 
sušina siláže jako ukazatel 
efektivní výroby konzervo-
vaných krmiv. Vlastní slo-
vo ztráty vyvolává něco, co 
nechceme a máme pocit, že 
něco děláme špatně a ně-
kde nám mizí peníze. Proto 
o ztrátách málo mluvíme, 
ale díky tomu, že pracujeme 
s biologickým materiálem, 
tyto ztráty vznikají. Myslím 
si, že tomuto problému se 
musíme více věnovat než 
doposud, abychom vlastně 
zjistili, jaké ty ztráty máme 
a následně se musíme snažit 
vznikající ztráty eliminovat 
na minimum. 

MĚŘENÍ ZTRÁT SUŠINY 
SILÁŽE

Prvním krokem pro země-
dělce ke zlepšení efektivity 
konzervace objemných kr-
miv a konzervace vůbec je 
znát skutečné ztráty sušiny, 
případně organické hmoty, 
které vznikají během proce-
su sklizně, konzervace a kr-
mení. Ztráty se většinou pou-
ze odhadují, což bývá velmi 
nepřesné. Přesnější je změřit 
tyto ztráty s použitím jedné 
z používaných metod.

Pro měření ztrát sušiny a or-
ganické hmoty jsou k dispo-
zici následující metody: 
• prostým vážením krmiva 

při sklizni a siláže, dopl-
něné analýzou sušiny 

• vážením pytle, umístěné-
ho do silážované hmoty 
v silážním žlabu

• analýzou popelovin kr-
miva při sklizni a výsled-
né siláže

• kvali ikovaný odhad

1. Metoda prostým 
vážením, doplněným 
analýzou sušiny 

Prostým vážením lze zjistit 
celkové ztráty sušiny. Bě-
hem sklizně pícniny se zvá-
ží řezanka z každého vozu 
(doporučuje se s přesností 
měření ± 10 kg). Z řezanky se 
doporučuje odebrat 4 vzorky 
(na hektar, nebo z každého 
vozu) za účelem zjištění su-
šiny (případně i popelovin). 
Po skončení skladovací fáze 
se zváží (opět s přesností ± 
10 kg) veškerá siláž, odebíra-
ná ze sila. Počet vzorků siláže 
pro analýzy na sušinu není 
stanoven, ale doporučuje se 
odebrat alespoň jeden re-
prezentativní (z několika od-
běrových míst po smíchání) 
vzorek za týden. Pro vážení je 
možné využít digitální vážící 
systém na řezačce, případně 
v krmném voze. Ztráta sušiny 
je vypočtena jednoduchým 
odečtením celkové hmot-
nosti sušiny siláže od cel-
kové hmotnosti sušiny 
řezanky. Zkaženou a odstra-
něnou siláž (případně i krm-
né zbytky) je možné evidovat 

zvlášť. Vzhledem k tomu, 
že do výsledku se výrazně 
promítají i ztráty, které vzni-
kají díky horní zkažené vrst-
vě, která se deklaruje jako 
skrývky a vyváží se na pole, 
dochází k značnému zkres-
lení průběhu fermentačního 
procesu a z těchto důvodů 
se tato metoda skoro vůbec 
neprovádí. Vynaložené pro-
středky na vážení a stanovo-
vání sušiny neodráží poža-
dovaný výsledek. V provozní 
praxi se všeobecně stanovují 
pouze hmotnostní ztráty silá-
že, která je vyvážena na pole, 
protože se jedná o nezkrmi-
telnou siláž. 

2. Metoda zjišťování ztrát 
vážením pytle, vloženého 
do silážované hmoty 
v silážním žlabu
Fermentační ztráty suši-
ny siláže ukazují na úspěš-
nost fermentačního procesu 
v souvislosti použitým kon-
zervačním přípravkem. Tyto 
ztráty lze zjistit metodou 
vážením pytlů, vložených 
do silážované hmoty v siláž-
ním žlabu. Základ je v použití 
tkaných pytlů z polypropyle-
nové síťoviny, do kterých je 
naplněná řezanka sklízené 
silážní hmoty (od 5 do 10 kg 
hmotnosti v pytli). Při rea-
lizaci sledování ztrát sušiny 
je nutné použité pytle vysu-
šit a zvážit s přesností na 1 
gram. Do zvážených pytlů se 
nasype silážovaná řezanka 
cca do ¾ pytle a takto na-
plněný pytel se označí štít-
kem (ten se nesmí rozpít). 
Současně se odebere vzorek 
k stanovení sušiny a popele 
pro výpočet obsahu organic-
ké hmoty. Pytle by měly mít 
schopnost pojmout všechny 
vážené částice pícniny, ale 
zároveň by měly umožňo-
vat výměnu plynu a tekutin 
s okolní siláží. Pytle se do-
poručují pokládat tak, aby je 
bylo možné snadno vytáh-
nout (delší stranou napříč), 
když se je podaří při odběru 
z čelní stěny siláže identi iko-
vat. Z důvodu potvrzení vý-
sledku se doporučuje od ka-
ždé varianty připravit 2 až 3 
pytle. Pytle se po vyjmutí ze 
siláže očistí, zváží a z nich se 
odeberou vzorky k bioche-
mické analýze. Ztráta sušiny 
se vypočte odečtením celko-
vé hmotnosti sušiny siláže 
z pytle, vytaženého ze siláže, 
od celkové hmotnosti sušiny 
řezanky do pytle vložené. 
Pokud se váží řezanka i s pyt-
lem, pak je samozřejmě nutné 
z celkové hmotnosti každého 
naplněného pytle nejprve 
odečíst hmotnost samotného 
suchého pytle (po vysypání 
siláže z pytle je tedy nutné 
pytel usušit).

3. Metoda analýzou 
popelovin

Nepřímou metodou pro od-
had fermentačních ztrát 
sušiny, případně organické 
hmoty, je měřením obsahu 
popelovin (organická hmo-

ta je zbytek po odečtení po-
pelovin od sušiny). Ashbell 
a Weinberg (1992) vychází 
se z předpokladu, že abso-
lutní množství popelovin 
obsažené v zelené hmotě je 
stejné, jako absolutní množ-
ství popele v siláži zůstává 
konstantní. Díky rozkladu 
organické hmoty během 
fermentačního procesu se 
mění podíl popele v siláži. 
U odebraných vzorků řezan-
ky zelené hmoty a následně 
siláže se stanoví obsah suši-
ny a popele. Přesnost odha-
du ztrát sušiny závisí hlavně 
na přesnosti a reprezentativ-
nosti odběru a analýz vzorků. 
I velmi malé rozdíly v obsahu 
popelovin mohou znamenat 
velkou ztrátu sušiny. 

Dickerson a kol. (1991) se-
stavili rovnici pro ztráty suši-
ny následovně:

ZS (%) = [1 − (PŘ / PS)] × 100

Kde ZS = ztráty sušiny; PŘ = 
obsah popelovin v řezance při 
silážování; PS = obsah popelo-
vin v siláži při odběru ze sila

Ztráty organické hmoty 
(ZOH) pak odvodili z rovnice:

ZOH (%) = [1 − (PŘ x OHS) / 
(PS x OHŘ)] × 100

Kde ZOH = ztráty organické 
hmoty; PŘ = obsah popelovin 
v řezance při silážování; OHS 
= obsah organické hmoty 
v siláži při odběru ze sila; PS 
= obsah popelovin v siláži při 
odběru ze sila; OHŘ = obsah 
organické hmoty v řezance při 
silážování

4. Kvalifi kované odhady

Nelze-li z nějakého důvodu 
ztráty změřit pomocí jedné 
ze tří výše uvedených metod, 
mohou se ztráty odhadnout. 
Použijí se k tomu určité in-
dicie, které charakterizují 
buď důvod (podmínky), proč 
ztráty vznikly, nebo charak-
terizují výsledek fermentace, 
z čehož se dá usoudit, zda 
fermentace neproběhla dob-
ře a tudíž i fermentační ztráty 
budou vyšší. Na výši ztrát ae-
robní degradací lze usoudit 
nejen podle zvýšení teploty 
s použitím metody podle Ho-
niga (1990), ale také podle 
nízké kyselosti vodního výlu-
hu (rozkladem kyselin).

Pro kvali ikovaný odhad ztrát 
jsou k dispozici metody podle:
• Měření zvýšení teploty si-

lážované hmoty i hotové 
siláže,

 Pro stabilitu siláže vůči 
mikrobiálnímu znehod-
nocení siláže je nezbytné 
posoudit kvalitu siláže 
a odhad ztrát, resp. rozsah 
aerobního znehodnocení 
lze použít jednoduchou 
metodu - změření nejen 
aktuální teploty krmiva 
(pomocí termokamery celé 
čelo silážního žlabu), ale 
hlavně vývoj zvýšení teplo-
ty siláže po vyjmutí siláže 
ze žlabu pomocí teplotních 
čidel a dataloggeru, který 
nám teploty zaznamenává 
v určitých intervalech. Vý-

sledkem jsou grafy ukazují-
cí, jak rychle se siláž zahří-
vá, anebo jestli si udržuje 
teplotu prostředí. 

• Měření objemové husto-
ty siláže,

 Objemová hmotnost je 
tedy veličina závislá nejen 
na hustotě vlastní látky 
(v kompaktním stavu), ale 
i na hustotě látky, vyplňují-
cí póry. Pórovitost siláže je 
de inována jako její vlast-
nost obsahovat množství 
drobných a poměrně rov-
noměrně rozložených du-
tin či otvorů nejrůznějšího 
tvaru a původu. Čím více 
pórů siláž má, resp. čím 
hůře je udusaná, tím má 
menší objemovou hmot-
nost. Objemovou hmotnost 
siláže v různých místech 
čela silážního žlabu lze 
zjistit pomocí odběrového 
zařízení. Jedná o ocelovou 
trubku, která vykrojí siláž 
ze žlabu o známém obje-
mu. Na základě hmotnosti 
odebrané siláže a její su-
šině se vypočítá objemová 
hmotnost. 

 Ruppel (1992) odvodil, že 
ztráty sušiny siláže se sni-
žují se zvyšující se objemo-
vou hmotností siláže. Prů-
měrnou míru ztráty sušiny 
stanovil na 2,5 % za měsíc. 
Holmes (2006) převedl 
jeho měření a hypotézu 
do následující rovnice:

ZS (%) = 29,1 – 0,058 × HS

Kde ZS = ztráta sušiny; HS = 
objemová hmotnost (kg suši-
ny/m3)

• podmínek při silážování,
 Pro odhad ztrát někdy sta-
čí znát dobře podmínky 
při silážování. Pokud silá-
žování proběhne za ideál-
ních podmínek, lze před-
pokládat, že ztráty budou 
minimální. Pokud bude 
nepříznivé počasí nebo se 
v průběhu sklizně něco 
pokazí, ztráty budou vyšší. 
Velmi záleží např. na rych-
losti a kvalitě zakrytí silážo-
vané hmoty. Studií na toto 
téma je v odborné i ve vě-
decké literatuře dostatek. 
Např. Wilkinson a Fenlon 
(2013) testovali pro zakry-
tí silážované hmoty v si-

lážním žlabu použití fólie 
s tzv. kyslíkovou bariérou 
(OB) vs. standardní zakry-
tí černobílou plachtou. OB 
zakrytí mělo o 2,5 dne delší 
aerobní stabilitu a ztráty 
sušiny se v horní vrstvě 
snížily o plných 42 %.

• Hodnocení senzorických 
vlastností siláže

 Kvalitu siláže a zároveň 
i ztráty lze zhruba odhad-
nout podle senzorického 
posouzení a fermentačních 
metabolitů. Prvním pravi-
dlem je, že struktura siláže 
by měla odpovídat sklí-
zené zelené píci, kdy siláž 
by měla mít příjemně na-
kyslou vůni, neměla by být 
ani náznakem cítit kyselina 
máselná či octová ani cizí 
pachy (fekální, hnilobný, 
zatuchlý a po plísních). 

 Ucítíte-li pach po praže-
ní nebo pach karamelo-
vý, můžete si být jisti, že 
v dané části siláže pro-
běhla Maillardova reakce. 
Využitelnost živin, i kdyby 
byly chemicky stanoveny, 
bude velmi nízká, přede-
vším využitelnost dusí-
katých látek, které jsou 
vázány v ligno-hemicelu-
lózovém komplexu. Důsle-
dek Maillardovy reakce se 
pozná i podle barvy siláže. 
Laboratorně lze stanovit 
N vázany na vlákninu díky 
karamelizaci. Takový N 
není využitelný pro zvířata 
a znamená ztráty.

• Stanovení sušiny při pří-
pravě vzorku.

 Přesné stanovení sušiny 
se provádí ve specializova-
ných zemědělských labo-
ratořích podle normy ČSN 
467092-3. Sušina je neod-
pařitelný zbytek krmiva, 
který zbude po zahřívání 
a odpařování při maxi-
mální teplotě do 105 °C až 
do konstantní hmotnos-
ti; tedy do stavu, kdy se 
všechny odpařitelné látky 
beze zbytku odpaří a žádné 
další se již dále neodpařu-
jí. Chemickým rozborem 
siláže lze zjistit výsledek 
fermentace, který hodně 
napoví, jak proběhla, a tedy 
i s jakými ztrátami. Pro 
zpřesnění charakteru su-
šiny doporučujeme stano-

vení tzv. rozpustné sušiny, 
která nám ukazuje na podíl 
sušiny, který je rozpustný 
v umělých slinách (ma-
cerace vzorku po dobu 
24 hod.). 

 Při stanovení sušiny 
(a v praxi během manipu-
lace s krmením) dochází 
u siláží kromě odpařování 
vody také ke ztrátám těka-
vých látek, mezi něž patří 
kyseliny, alkohol a čpavek. 
Proto je třeba pro stano-
vení skutečné sušiny vý-
sledek korigovat, výsledná 
sušina siláží je tak tzv. ko-
rigovaná sušina. Kdyby 
sušina nebyla korigována, 
tak by např. stravitelnost 
organické hmoty byla 
nadhodnocena až o 4 %. 
Korekce sušiny je závislá 
na pH a navíc je rozdíl mezi 
korigovanou sušinou kuku-
řičné siláže a siláží ostat-
ních

Závěr

Při zavedení výše uvede-
ných postupů lze s určitou 
přesností stanovit ztráty 
množství krmiva, ale i podíl 
vyrobené siláže ke sklizené 
zelené píci. Stanovení ztrát 
resp. snížení ztrát o 1 %, a i to 
jedno procento může při op-
timalizaci krmivové základny 
a potažmo pak při optimali-
zaci krmných dávek (TMR) 
pro dojnice hypoteticky zna-
menat významné zlepšení 
užitkovosti. Předpokládaný 
přínos lze odhadnout i z cel-
kových výnosů a ceny pícnin. 
Vezmeme-li v úvahu vstupní 
údaje, tedy že podle ČSU bylo 
v roce 2018 vyproduková-
no 6686996 tun kukuřice 
a 7055027 tun jednoletých 
pícnin (obojí o průměrné su-
šině 35 %), 3967377 tun píc-
nin na orné půdě a 1062366 
tun víceletých pícnin (obojí 
o průměrné sušině 85 %), 
a budeme-li počítat prů-
měrnou cenu za tunu sušiny 
2000 Kč, tak při ztrátě suši-
ny 1 % by byl přínos snížení 
ztrát sušiny pro kukuřici cca 
382 mil. Kč a pro všechny píc-
niny cca 904 mil. Kč.

Jambor Václav, Vosynková 
Blažena, Synková Hana, 

Stoudková věra
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

Umístění testovacích pytlů do silážního žlabu. Po vyjmutí ze silážního žlabu vypočítají ztráty sušiny siláže.

Během výroby konzervovaných krmiv dochází díky zvolené 
technologii sklizně, uskladnění, zakrytí žlabů a vybírání siláže 
ze žlabu ke ztrátám nejen sušiny, ale i ostatních organických 
živin. Kromě těchto ztrát dochází během fermentačního procesu 
k tvorbě sekundárních jedovatých metabolitů, jako jsou mykoto-
xiny a biogenní aminy, které se však musí stanovit zvlášť u vzor-
ků siláže. 
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Rychlé snížení pH siláže, za-
jistí nejen uchování živin v si-
láži, ale rychlé inhibici nežá-
doucí mikro lory na řezance 
píce průkazně sníží proteolý-
zu N-látek, bez sekundárních 
metabolitů (mykotoxiny, bio-
genní aminy). Výsledná siláž 
je stabilní a chutnější, díky 
snížení obsahu sekundárních 
metabolitů, což se projeví 
zvýšeným příjmem sušiny 
u zvířat, než u siláže bez kon-
zervačního přípravku.

SAFESIL BIO

1. Bakteriální složka 
obsahuje prokázaný kmen 
Lactobacillus plantarum,
který ovládá přirozeně se 
vyskytující mikroorganismy 
na sklízené plodině a urych-
luje fermentační proces. Při 
použití doporučeného množ-
ství, bakteriální složky dá 

1 000 000 bakterií KTJ.g-1

na gram krmiva.
Výsledkem inokulace si-

lážované hmoty je rychlá 
produkce k. mléčné, která 
výrazně sníží pH siláže, nižší 
ztráty sušiny, sníží proteo-
lýzu N-látek, dále se sníží 
riziko produkce kyseliny má-
selné a zlepšenou chutnost, 
díky vyššímu příjmu sušiny 
se zvýší průměrný přírůstek 
a produkce mléka. 

Bakteriální složka je ideál-
ní pro použití na všech trav-
ních silážích v rozmezí suši-
ny 18–45%, a také poskytuje 
vynikající výsledky u zavadlé 
vojtěškové siláže a na plodi-
nách s vysokým obsahem je-
tele, kde nižší hladiny cukru 
a zvýšená hodnota bílkovin 
mohou nepříznivě ovlivnit 
účinnou fermentaci.

Rozsáhlé nezávislé studie 
prokázaly, že krmení siláží 

ošetřených přípravkem Safe-
sil Bio vede ke zvýšené pro-
dukci mléka, obsahu tuku, 
bílkovin a laktózy. 

2.Bakteriální složka + Citrát
Bakteriální složka + Citrát 
kombinuje všechny výhody 
bakteriální složky během fer-
mentace a krmení zvířatům 
společně se speci ickým cit-
rátem. V prvé fázi po aplikaci 
dochází v siláži k potlačení 
nežádoucí mikro lory, tím 
dochází ke snížení produk-
ce sekundárních metabolitů. 
Dále je citrát zdrojem potravy 
pro Lactobacillus plantarum. 
V siláži dochází ke snížení 
potřeby fermentovatelného 
substrátu, římž se zvyšuje 
podíl reziduálních v siláži. 
Dále během fermentace se 
citrát přeměňuje na kyselinu 
octovou a diacetyl inhibující 
nežádoucí kvasinky. Tím se 
stává výsledná siláž aerobně 
stabilní a nezahřívá se. U he-
terofermentativních bakterií 
je kyselina octová (zlepšující 
stabilitu siláže) vytvořena 
z cukrů siláže, které potom 
chybí v bachoru dojnic. Pro-
tože k. octová vznikne z do-

daného citrátu siláž se vyzna-
čuje snížením fermentačních 
ztrát a zvýšení podílu rezi-
duálních cukrů, které jsou 
prospěšné pro mikrobiální 
fermentaci v bachoru doj-
nic (sníží se náklady na tunu 
vyrobené siláže), v silážním 
žlabu po fermentaci zůsta-
ne o 10 až 15 % více sušiny 
oproti naskladněné sušině. 

Bakteriální složka + Citrát 
může více než zdvojnásobit 
dobu potřebnou k tomu, aby 
se ošetřená siláž stala ae-
robně nestabilní (viz graf), 
čímž se sníží ztráty vzniklé 
rozkladem organické hmoty. 
Krmivo, které se nezahřívá 
neobsahuje další jedovaté 

látky a zvířaty je dobře přijí-
máno. Sníží se potřeba ener-
gie na detoxikaci vzniklých 

jedovatých sekun-
dárních látek. 

Bakteriální slož-
ka + Citrát je ideální 
pro použití u siláží 
s vyšší sušinou (35 % 
sušina), kukuřičné 
siláže a GPS obilovin. 
Přípravek Safesil BIO 
je vhodný pro použití 
na ekologických far-
mách. Výrobek Safe-
sil Bio pro ošetření 
siláže je považovaný 
za schválený pro po-
užití v ekologickém 
zemědělství podle 
kvali ikovaného sou-
ladu s KRAV pravidly 
a použitím Rady (EC) 
č. 834/2007 a Komi-
se (EC) č. 889/2008, 
podle výpisu uvede-
ném v Kiwa.

Jambor Václav, Synková 
Hana, Vosynková Blažena, 
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

Osvědčený biologicko-chemický přípravek pro lepší siláž
Nový konzervační přípravek SAFESIL BIO se zvýšeným účinkem mléčných bakterií od společnosti Salinity Ltd.
Biologicko-chemický silážní přípravek 
zlepší nejen fermentační proces siláže, 
ale také výrazně prodlouží aerobní sta-
bilitu siláže, pokud se aplikuje společně 
s citrátem.

INZERCE

Mléčná produkce Neošetřená siláž
Siláž ošetřená přípravkem 

Safesil bio – bakteriální složka

Mléko (kg/kráva/den) 29,6 30,9

Tuk (kg/kráva/den) 1,28 1,33

Bílkovina (kg/kráva/den) 0,88 0,94

Laktóza (kg/kráva/den) 1,42 1,42

ROSTLINNÁ
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Laboratorní rozbory 
obilovin, olejnin 
a odvozených výrobků 

pro obchod, optimalizaci 
výroby i úřední účely

Technologická kvalita 
Obsah kontaminujících látek 
Nutriční složení

Laboratoř Oddělení kvality zrna (Zkušební laboratoř č. 1463 – akreditace ČIA)

Agrotest fyto, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 76701 Kroměříž

Tel.: 573 317 134 

e-mail: kvalita@vukrom.cz

www.vukrom.cz

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

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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Máme pro vás JEDNODUCHÉ,

RYCHLÉ A LEVNÉ ŘEŠENÍ!

Položíme na vašiPoložíme na vaši

nevyhovující nevyhovující podlahupodlahu

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

MáMáMáMámeme pproro vváás JEDNODUCHÉ

Popraskané, Popraskané, 

vydrolené, vydrolené, nerovné 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
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Technológie 
pre skladovanie, 
čistenie, sušenie 
a expedovanie 
zrnín

www.premetal.sk

Dopravníky

Sušičky

Čističky

Závitovky

Technologické linky 
pre výrobu kŕmnych zmesí

Bardejovská 42, 080 01 Prešov

tel.: 00421-51-7765382, 00421-905341422, e-mail: obchod@premetal.sk

Radličkový aplikátor Agrotrans, 

jako nový

 pro agregaci za cisternou

 pracovní záběr 4,5 m

 dělící hlava Vogelsang

 kejda a digestát bez ztrát N

 cena 500 000,- Kč

Kontakt: 

Agrotrans Otice s.r.o.

tel.: 603 508 740

Rozmetadlo Annaburger HTS 11.04

použité, pěkný stav

 na cca 10 tun hnoje 

 rozhoz na 15-18 m

 ihned k dispozici

 cena 540 000,- Kč

Lis na kulaté balíky 

předváděcí, cca 1 400 balíků

 variabilní komora na balíky do 165 cm

 řezání, síť

 vzduchové brzdy

 cena 899 000,- Kč

Výrobce nabízí: 

Agro ramena AR 700
Mořičky osiv MM

Váš partner od roku 1997 
B AGRO Březová s.r.o., 747 44 Březová 130

Telefon: 556 307 292, 603 548 074 
E-mail: info@b-agro.cz

www.zdekup.cz, www.b-agro.cz
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Ing. Vlastimil Martiník
mobil: 602 745 086
pevná: 585 241 002

email: marhol@volny.cz
www.martinik-zemedelskatechnika.cz

PRODEJ A SERVIS
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

www.zetormorava.cz

MITRENGA a.s.
váš moravský dealer

tel.: 602 710 182
e-mail: dobryden@mitrenga.cz
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Když dáš na jaro 
řepce na list

B + K + P
Bór + Draslík + Fosfor

Mobil: +420 608 737 892
E-mail: majer.v@centrum.cz
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mobil: 604 232 816
e-mail: jiri.denemarek@gmail.com

Zastupuje značky:ččččaččačačkkkkyykyykkyyykkykyyy:::::

Ing. Jiří Denemarek,
 prodej zemědělské a dopravní 

techniky na Jižní Moravě a Vysočině, 
pronájem dopravní a aplikační 

techniky Annaburger

www.dz-agro.cz

Vykupujeme tyto zemědělské komodity

■ hořčice ■ mák ■ len ■ kmín ■ slunečnice ■ hrách
■ pohanka ■ proso ■ lesknice ■ peluška ■ konopí a jiné

FRUMENTA s.r.o. 
Jiráskova 382

566 01 Vysoké Mýto

tel: 465 421 073
frumenta@frumenta.cz

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. 
Záruka. Cena dohodou.
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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
novinka

i

296 stran

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.

novinka

STROMY
PRO SÍDLA A KRAJINU

Druhé 
rozšířené 

vydání 
AGRIPRINT s.r.o.

V současné době roste zájem o výsadbu stromů v našich 
sídlech, jejich okolí a krajině.

Vzhledem k bohatosti pěstovaného sortimentu v našich 
nebo zahraničních školkách si publikace neklade za cíl 
představit celou škálu stromů, ale přiblížit vlastnosti 
a nároky vybraných běžně pěstovaných druhů a kultivarů 
se zařazením i těch novějších, které jsou dle našeho 
názoru zajímavé pro výsadbu v našich středoevropských 
klimatických podmínkách.

Stromy byly posuzovány se zaměřením na vhodnost výsadby 
do městského prostředí, to znamená do prostředí, kde mají 
stromy omezený prostor pro nadzemní části i kořenový 
systém, se změněnými mikroklimatickými podmínkami, 
jako jsou teplota, omezený příjem vláhy, vzdušná 
vlhkost a znečištění vzduchu. Vliv městského prostředí 
byl zohledněn i v oblasti posuzování dlouhověkosti či 
krátkověkosti konkrétních taxonů. 

Je třeba říci, že každé stanoviště je jedinečné, proto nelze 
jednoznačně stanovit, že na to či ono místo se druh nebo 
kultivar hodí či nehodí, proto záleží na dobrém zvážení všech 
okolností.

Nechť vám tato publikace přinese nové informace a pomáhá 
vám k  rozhodování při výběru  „správného stromu 
na správné  místo“.

Kniha je vydávána 
ve spolupráci s fi rmou 
ARBOEKO, hlavními autory 
jsou Zdeněk Málek, Zdeněk 
Keisenbauer 
a Petr Horáček.

Barevná publikace 
s cca 550 fotografi emi stromů 
na cca 400 stranách.

Jedná se o významnou 
publikaci, 
ojedinělou svého druhu 
na knižním trhu.

ro
novinka

Stručná charakteristika knihy
Kniha si klade za cíl přiblížit čtenářům 
plemena koní chovaná na území naší 
republiky, což samozřejmě zahrnuje 
jednak plemena, která mají na území 
ČR vedenou plemennou knihu, 
ale i další plemena, jež mají 
sice plemennou knihu vedenou 
v zahraničí, ale jejich chov je již 
v naší republice rozšířený. Okrajově 
jsou zmíněna i plemena, která 
na našem území nejsou tradiční, 
ale objevují se zde snahy 
o jejich chov. V úvodu 
knihy je věnována 
pozornost historii 
chovu koní na území 
ČR, ale taky organizaci 
chovu koní v současnosti, 
a nejaktuálnějším poznatkům 
týkajícím se původů 
a příbuzenských vztahů jednotlivých plemen. 
Část věnovaná jednotlivým plemenům má 
jednotnou strukturu, zahrnuje podkapitoly 
Vznik plemene, zaměřující se na historické 
okolnosti jejich vzniku.
Celá kniha je doplněna působivými 
fotografi emi Lenky Stříbrné, 
zahrnující ať již hřebce většiny 
prezentovaných plemen, klisny 
s hříbaty, či další nechovné jedince 
nejčastěji v podobě portrétů, 
s ukázkami využití jednotlivých 
plemen (zápřež, drezurní, 
skokové, dostihové ukázky, ale 
i práce v lese), ale nejpůsobivěji 
ve volnosti na pastvinách, kde 
vynikne přirozená krása koní. 
Kniha je doplněna seznamem 
použité literatury, s výčtem 
nejdůležitějších knih, článků 
v časopisech i dalších 
použitých zdrojů informací.

cena 
750 Kč
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1. mobil: 774 774 282, 2. e-mailem: obchodni@agriprint.czJak publikace objednat:

690 Kč / 28 €

690Kč / 28 €



Slunečnicový a řepkový olej, 

to nejlepší pro vaši studenou a teplou kuchyni


