Deformace zem. soustavy
Okresní agrární komora Chrudim měla
20. 4. 2016 valnou hromadu, na které...
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Krize mléka

Současná situace v
komoditě mléko je mimořádně závažná. Od
ledna 2015...

Čtyřčata červenostrakatého
skotu

Palmový tuk - méně je více...

Narození čtyřčat je výjimečnou událostí jak u
lidí, tak u zvířat.

Tohle motto platí téměř
všude. U spotřeby tuků
dvojnásob,
alespoň
dnes, kdy...
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ZPRAVODAJ
PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ
Úvodní slovo
čemž jako určitý kladný efekt tohoto našeho snažení, ale i jiných, je
možné vnímat zavedení minimálních činností na trvalých travních
porostech i na orné půdě. Je jen
škoda, že často ten běh na delší
trať si opravdu děláme sami pomalostí a seriózností v procesu vydiskutování většinového názoru a pak
v jednotném prosazování názoru s
tímto a mandátem a váhou. V tomto máme i na poli Agrární komory
stále rezervy.

Ing. Leoš Říha

Předseda
představenstva RAK PA

Ohlédnutí za počátkem
letošního roku
Snažíme se intenzívně prosazovat
naše zájmy.
Od počátku roku jsme hodně času
věnovali vzájemnému si vysvětlování stanovisek, se zástupci MZe,
v otázce směřování zemědělských
podpor. Snažili jsme se tak, jak
to máme v cílech naší RAK prosazovat, aby se pomocí definice
aktivního zemědělce zemědělské
dotace co nejvíce nasměrovaly k
těm, kteří tvoří to, co zemědělství
opravdu je, tj. produkci surovin pro
potravináře.
Přitom jsme si na vlastní kůži
uvědomovali, jak je EU až zbytečně svazující svojí legislativou
tam, kde svazovat je, vzhledem k
pestrosti EU zemědělství, kontraproduktivní. Zároveň, jak těžko při
pestrosti zájmů a názorů zemědělských skupin u nás, se prosazuje
i těm státním úředníkům, kterým
nechybí selský rozum, změna EU
legislativy ve prospěch našeho zemědělství.
Výsledkem je, jako u všeho, tak
i v upřesnění definice aktivního
zemědělce, běh na delší trať, při-

Další záležitost, na které jsme
pracovali je snaha o regulaci trhu
s půdou ve prospěch zemědělství,
opět ne dle identifikačního čísla,
ale dle skutečné zemědělské činnosti. V tomto bodě probíhaly až
zbytečně vášnivé diskuse o svobodě, a to tím spíš, když si uvědomíme, jak je trh s půdou výrazně
regulován v ostatních zemích EU,
a to včetně těch, kde mají hodnoty
jako demokracie a svoboda, ještě
větší tradice než u nás.
Někdy mi přijde, že u nás budeme každý v zájmu své důležitosti,
a také v zájmu svých obchodních
zájmu, tak dlouho diskutovat až
nebude mezitím ani o čem diskutovat, a to včetně té půdy a svobody.
Co je to za stát, který nebude
vlastnit většinu své půdy, nebo tak
možná jen virtuálně. Kde má tento
stát hledat jistotu, že se tak nestane než tím, že podpoří vlastnictví
zemědělských pozemků v rukou
svých zemědělců, kteří na půdě
zemědělsky pracují a je úplně jedno, jestli jsou velcí nebo malí.
U zákona je na Agrární komoře
prodiskutovaná a většinově vnímána varianta zakotveného předkupního práva pro současného
uživatele, a to také budeme nadále prosazovat.
Na ochraně zemědělské půdy je
třeba také pracovat i v dalších kro-

cích, ovlivňujících ochranu zemědělské půdy, a to jako je sledování
legislativy a i praktických kroků z
hlediska ochrany kvalitní zemědělské půdy při tvorbě územního plánu, při vyjmutí zemědělské půdy z
půdního fondu, při KPU apod. Opět
běh na dlouhou trať, kde skuteční
zemědělci běží stále za ujíždějícím
vlakem zájmu developerů.
Komodity a dotace. Je tradičně logicky velké téma pro naší Agrární
komoru a začátkem letošního roku
o to víc, kdy po průměrně dobrých
letech 2014 a 2015 letošní rok se
vyvíjí cenově o mnoho hůř.
Poklesly ceny většiny rostlinných
komodit ke hraně ekonomické rentability a ceny mléka a vepřového
masa se dostaly na úroveň hluboce záporných hodnot, které nejen
dlouhodobě, ale i střednědobě, by
znamenaly likvidaci většiny chovatelů.
Snažíme se dobré snahy MZe posílit o další náměty, abychom byli
opravdu co do podpor srovnatelní
se zeměmi, jejichž výrobky zaplavují naše pulty.
Také si jako zástupci kraje se silným zastoupením živočišné výroby uvědomujeme na vlastní kůži,
jak často jsou zoufale a pro citlivky tím i smrtelně pomalé a složité
programy, které se MZe zemědělcům snaží nabídnout. O nutnosti
srovnatelné rychlosti a výše všech
podpor citlivých komodit u nás a v
okolních zemích se snažíme přesvědčit MZe i širokou veřejnost.

O nutnosti srovnatelné
rychlosti a výše všech
podpor citlivých komodit u nás a v okolních
zemích se snažíme
přesvědčit MZe i širokou
veřejnost.

Je třeba si uvědomovat úzkou
souvislost mezi pestrým zemědělstvím a kvalitní krajinou. Hlasitě
jsme protestovali u posunutí plateb geeningu aj. Opakovaně, spolu s dalšími, voláme po efektivnější
propagaci našich potravin a větší
kontrole, pro naši zemi kontraproduktivních dovozů potravinových
výrobků. V porovnání cílů našich
kolegů zemědělců se snažíme najít ideovou a i finanční podporu u
našich partnerů, protože jsme přesvědčeni, že produkční zemědělství je opět zase více, než se zdá,
základem řady navazujících odvětví. Jsme velmi rádi, že se řada
našich partnerů oproti minulému
roku rozšířila. Všímejte si prosím,
vážení kolegové zemědělci, kdo
kope společně s námi na stejnou
branku.
Jsme v období prvních sklizní,
jsme v krásném období přelomu
jara a léta. Všímejte si, jako zemědělci, nejen peněz a dotací, ale i
přírody. Protože správný zemědělec – bez ohledu na velikost, není
jen ten, kdo chce být vůči přírodě
vypočítavý, to se mu stejně vymstí., ale ten kdo hledá s přírodou
také společnou řeč v naší kulturní
krajině.
Takoví jsou většinou naši vzdělaní
zemědělci, kteří zajišťují pro naše
občany potraviny. Je potřeba, aby
i veřejnost si byla více vědoma,
že takoví lidé, s velkým vztahem
k přírodě, v našem zemědělství
převažují.
Vážení kolegové zemědělci i kolegové se zemědělstvím spolupracující, jsme v období, kdy opět
více potřebujeme,
abychom ve svém vlastním zájmu,
táhli více za jeden provaz a to tím
spíš, že je to v těchto nejdůležitějších věcech i v zájmu celé naší
země.
Ing. Leoš Říha

největší problémy, ale také návrhy
či požadavky. Pardubický kraj se k
jedné výzvě také připojil, konkrétně k té z Vysočiny. Vím, řeknete si
- „před tím jako potom“, ale nemůžeme jen v tichosti vyčkávat.
V květnu se mi ozvali z novin a
chtěli nějaké informace o suchu.
Prý je to celorepublikové veliké
téma.

Prý je to celorepublikové
veliké téma.
Ano, sucho je velké téma
a důležité.

Ing. Vanda Rektorisová
Ředitelka

Od posledního vydaného Zpravodaje RAK PA jsme vůbec netušili,
že krize v mléku se bude nadále
prohlubovat. Netušili jsme také, že
se sníží razantně i ceny u rostlinných komodit.
Musím zmínit i opožděné výplaty
dotací. Inu, žádné pozitivní zprávy to od té doby pro zemědělství
nejsou. Některé kraje sepsaly výzvy, ve kterých specifikovaly své

Ano, sucho je velké téma a důležité. Stejně tak obecně extrémy,
které počasí přináší. Média jsou
však čím dál častěji nositeli informací, které lidé chtějí slyšet nebo
jsou nějakou senzací. Píšeme do
odborných periodik, což je fajn.
Čteme to ale jen sami mezi sebou.
Veřejnost zatím vůbec netuší, v jak
kritické situaci jsou zemědělci.
Až dojde k nějakým razantnějším
akcím, budou se lidé zase divit,
na co si najednou stěžujeme a co
chceme. Zmiňované snížení cen

mléka se přitom předpokládalo
ještě před samotným ukončením
mléčných kvót. Ve jménu sucha,
eroze a budoucí vize zemědělství
budeme vymýšlet a platit projekty
na zmírnění všech těchto dopadů.
Přitom by stačilo podpořit to málo,
co nám tu z živočišné výroby zůstalo. Tradiční osevní postupy s
pícninami, okopaninami a organické hnojení. To vše má nenahraditelnou cenu pro půdu. Její schopnost udržet vláhu pro rostliny. To
vše má nenahraditelnou cenu pro
celou krajinu. Nepodléhala by v
takové míře erozím. Proč přeci vymýšlet už dávno vymyšlené?

Proč přeci vymýšlet už
dávno vymyšlené?
Doufáme, že nebudeme muset
zvolit razantnější způsoby, jak informovat o problémech v zemědělství veřejnost. Doufáme také,
že ministr zemědělství podnikne
vše potřebné.
Neztrácíme naději a snažíme se
dál propagovat české sedláky, kte-

ří naší společnosti přinesou zdravé potraviny. Budeme je bránit, a
proto setrváváme ve svých stanovených cílech Regionální agrární
komory Pardubického kraje. Když
jsme je vytyčili, tušili jsme, že za
rok asi neuděláme pomyslnou fajfku, že máme splněno.
Je to běh na dlouhou trať. Neříkám, že by něco z toho nešlo dělat
mnohem rychleji. Úřední moloch si
nese své. Tak alespoň krůček po
krůčku. Jsme rádi, že máme podporu v tomto novém roce od svých
partnerů. Chápeme to jako vyjádření důvěry. Uvědomujeme si, že
je to pro nás velký závazek. Přivítáme vaše podněty, ale i kritiku.
Je to zpětná vazba a vždy je co
zlepšovat. V tomto čísle se můžete přesvědčit, že se snažíme
a od února máme pěknou řádku
akcí pro zemědělce za sebou. Téměř polovina dalších je ještě před
námi. Přijďte nás, a pokud jste zemědělci, i sebe podpořit.
Těšíme se na shledání s Vámi!

Účastnili jsme se různých setkání.
Ohlédnutí za některými z nich
Polní den řepky a trávy
Informace o pěstování řepky, trav
a jetelů, technice, aktuální problematice v zemědělství a možnosti
odškodnění za loňské sucho. To
vše jsme stihli. Přinášíme Vám pár
ukázek z bezvadné atmosféry pol-

ního dne ve formě fotek. Na druhé fotce si všimněte nejmladšího
účastníka, který na naše jednání
jezdí pravidelně. Jsme rádi a doufáme, že to bude mladá generace
pro zemědělství...

Seminář v Tuněchodech
Obavy ve formě malého plátna, z
kterého jsme byli trochu nervozní
se rozplynuly, jakmile začal ing.
Vrzáň přednášet. Marná sláva, od
prvního slova bylo poznat, že je
to člověk, který ví o čem hovoří.
Přítomní zemědělci se měli možnost ptát na vše co je zajímá.

Nejčastější dotazy padaly na téma
bílkovinné plodiny. Například jak je
to letos s jejich sklizní?
Odpověď: U bílkovinných plodin
a plodin vážících dusík NOVĚ od
roku 2016 již není možné krycí plodinu sklízet na zrno, ale musí se
sklidit na zeleno!

Orlický pohár 2016 (2.6.2016)
Dne 2.6. proběhl 7. ročník soutěžní
přehlídky červenostrakatého skotu
z podhůří Orlických hor, který byl
součástí oslav 20 let od založení
spolupořadatelské
společnosti
KLAS Nekoř, a.s., na jejíž farmě
Šedivec se akce konala.
Pohodové náladě přispělo i ideální
počasí, které nám poslední roky
hlídá „naše sluníčko“, pověšené
letos obzvláště vysoko. Ráno trochu zlobila elektrika, ale vše se
podařilo vyřešit a dál už všechno
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běželo jako na drátku. Vzorně připraveným a předváděným čtyřnohým modelkám udělaly „koukavý“
úvod sličné mažoretky ze Žamberka, rekordnímu počtu návštěvníků
hrála (a moc dobře) country kapela, pekly se bramboráky, masíčko
a klobásky a žízeň byla pečlivě hašena! Letos byl také výrazně vyšší
počet firem, které zde měly své
stánky a program byl obohacen i o
přednášku Ing. Davídka.
Hlavním důvodem tradičního se-

tkání fandů strakatých krav však
byla přehlídka, na které se funkce rozhodčího ujal Luboš Novák,
zootechnik ze ZD Krásná Hora
a člen Rady PK Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Ze
třiceti krav z deseti podniků by si
ocenění zasloužily úplně všechny,
ale počet cen je omezen (výsledky
v tabulce). Jak už to na Orlickém
poháru bývá, slzička ukápla jen
vítězům, protože poražený nebyl
nikdo! V divácké soutěži se letos

tipovala hmotnost VBJ ze Střední
zemědělské školy Lanškroun, které patří poděkování za pomoc při
přípravě akce. O uzenou kýtu se
strhla zarputilá přetahovaná deseti
finalistů.
Díky všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu akce, hlavně
spolupracovníkům z CRV a chovatelům z Nekoře!
Autor: Danuše Kolářová

KDO JSME:

Regionální agrární komora Pardubického kraje používá oficiální zkratku RAK PA a je právnická osoba. Jsme zájmové,
nepolitické a nezávislé sdružení.
Členy jsou tyto okresní komory: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, které sdružují významné podnikatele v
zemědělství a potravinářství v Pardubickém kraji. Zastupujeme, koordinujeme, prosazujeme a hájíme zájmy členů RAK
PA. Snažíme se o rozvoj podmínek pro podnikání regionálních podnikatelských subjektů Pardubického kraje v ČR i v
zahraničí. Spolupracujeme úzce s AK ČR, jako s rozhodující nevládní agrární organizací v ČR, v zájmu členů RAK PA.
Spolupracujeme se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty, příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podnikání v kraji. Podporujeme rozvoj odborného školství, spolupracujeme se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími
institucemi. Vykonáváme vlastní hospodářskou činnost. Navazujeme a rozvíjíme styky s komorami a podobnými institucemi v zahraničí, spolupracujeme s podnikatelskými svazy a sdruženími krajskými i republikovými. Zemědělci, členové
AK, mají možnost snadnější orientace ve stavu zemědělských podpor a mají příležitost členstvím v nejsilnější zemědělské organizaci ovlivnit jejich budoucí nastavení. Regionální agrární komora Pardubického kraje se v zájmu svých členů
snaží ovlivňovat vývoj agrární politiky napříč politickými stranami.

CO CHCEME:

Dovolte nám představit cíle, které si Regionální agrární komora Pardubického kraje
stanovila.

1. Ochrana zemědělské půdy

Je nejvyšší čas regulovat trh se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců. Vzhledem k narušeným vztahům
k zemědělské půdě v naší zemi se může stát, že si postupně prodáme vlast pod nohama. Stejně tak je nutné udržet
dědictví mnoha generací našich předků a tím je kvalitní orná půda.

2. Zemědělské podpory

Chceme spravedlivé rozdělení zemědělských podpor ve prospěch skutečných zemědělců. S tím úzce souvisí správně
definovat aktivního zemědělce.
Dbát na rozdělování prostředků z Programu rozvoje venkova ve prospěch zemědělců, potravinářů a jejich zemědělské
produkce.

3. Podpora všech citlivých komodit

Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být tato
podpora srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových.

4. Zemědělské pojištění

Vzhledem k zjevným výkyvům počasí by opět měly být srovnatelné podpory jako mají vyspělé evropské země. Fond
těžko pojistitelných rizik by měl být samozřejmostí.

5. Naše kvalitní potraviny pro naše obyvatele

Potraviny by měly být značené podle místa původu, ať víme, že jíme kvalitní české potraviny. Podporujeme tím své kraje
a zaměstnanost, nikoliv dovozy potravin s nesrovnatelnou kvalitou jen proto, aby se cena tlačila dolů. Vůbec nejde o
zákazníka, ale o obchodní politiku nadnárodních řetězců.

6. Zvýšení prestiže našeho zemědělství

Chceme propagovat našeho zemědělce jako původce našich kvalitních potravin. Snažíme se přiblížit nové generaci
obor zemědělství jako zajímavý sektor, který pracuje s přírodou a tvoří hodnoty spojené s velkou prosperitou.
Všechny tyto cíle nechceme jen pro sebe, ale pro naši krajinu a naše občany, kteří si zaslouží projíždět upraveným a obhospodařovaným krajem. Stejně tak si zaslouží vlastní kvalitní potraviny jako mají obyvatele Německa či Rakouska.

Sledujte nás na www.rakpa.cz
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Deformace naší zemědělské soustavy
Okresní agrární komora Chrudim
měla 20. 4. 2016 valnou hromadu,
na které její předseda ve svém referátu shrnul současný stav našeho zemědělství.

Z dostupných dat
bylo konstatováno,
že:

● v roce 2015 se meziročně snížil
podnikatelský důchod o 27%
● celý podnikatelský důchod a část
nákladů kryjí dotace
● velmi vysoká závislost odvětví
na dotacích stále přetrvává
● přetrvává více jak 10 letý trend
zvyšujícího se podílu rostlinné výroby nad živočišnou výrobou v celkové zemědělské produkci
● v roce 2015 se již pátým rokem

snížilo záporné saldo agrárního
obchodu a to na úroveň minus
18,38 mld. Kč proti výchozímu
roku 2011, kdy bylo minus 36, 29
mld. Kč
● zůstávají vysoké dovozy vepřového masa, vajec, sýrů, ovoce a
zeleniny. Saldo je zlepšováno
především vývozem zemědělských surovin, např. obilovin
● přímo alarmující je vývoj dovo-

zů živočišných komodit – od roku
2003 (poslední rok před vstupem
do EU) do roku 2014 vzrostl dovoz
o tyto hodnoty:
-

vepřového masa 750%
drůbežího masa 205%
másla, tuků z mléka 305%
sýrů a tvarohu 279%
vajec 590%

Několik slov a čísel k intenzitě živočišné výroby a jejich
nejpalčivějších problémech, tj. mléka a vepřové maso
Vepřové maso
stát
Česká republika
Německo
Holandsko
Polsko

produkce vepřového masa kg/100 ha
zemědělské půdy

porovnání
produkce
v procentech

63
326
688
111

100
517
1092
196

Naše produkce vepřového masa
v roce 2015 celkem činila 230
000 tun, což představuje 52%
naší spotřeby. Tuzemská spotřeba prezentovala 439 000 tun.
Dovoz v roce 2015 činil 260 000
tun, vývoz byl 35 000 tun, tedy
výsledné záporné saldo dovozu

Mléko

Výroba konzumního mléka

stát

produkce mléka litr
na 100 ha zemědělské půdy

porovnání produkce
v procentech

Česká republika
Německo
Holandsko

75
326
621

100
435
828

výroba v % vlastní spotřeby
99
120
167

stát

Česká republika
Německo
Rakousko

Komodita mléko a mléčné výrobky je postižena Ruským embargem, což
dokládají následující:

Státy jako Německo a Rakousko vrhají na evropský trh velké množství
zpracovaných mléčných výrobků. Například Německo produkuje 124%
své spotřeby sýrů, naproti tomu Česká republika produkuje pouze 57%
své spotřeby sýrů, tedy musíme dovážet 43% své spotřeby sýrů.

Vývoz do Rakouska
2008
2009
2013

rok

vývoz v milionech Kč
0,686
63,5
238

Trend vývozu pokračoval i v prvním čtvrtletí 2014. Nyní je maximálně na úrovni 2,5 mil. Kč ročně.
Pokud by narůstající trend vývozu
nebyl násilně přerušen a pokračoval by bez embarga, mohl by vývoz
do Ruska dosahovat výše cca 1,5
miliardy Kč a problémy s nízkou
cenou mléka by byly vyřešeny. Obdobně u vepřového masa vývoz
začal na objemu 2,2 milionu Kč za

rok a postupně stoupal až do roku
2014, kdy dosáhl 84,5 milionů Kč,
pak následoval pád o cca třetinu.
Celou situaci navíc komplikují
obchodní řetězce, které dovážejí
čím dál více zahraničních, výrazně méně kvalitních, zato výrazně
levnějších potravin s nepřiznanou
podporou mateřských zemí, které
se snaží svých přebytků mléka a
masa jakkoliv zbavit.

Deformaci české zemědělské soustavy lze vyjádřit vyčíslením zemědělské produkce – k dispozici jsou čísla v
běžných cenách (ve stálých cenách roku 1989 by byl obraz soustavy transparentnější), nicméně:

rok
1998
2003
2015

RV produkce
v mld. Kč
49,609
43,927
75,150

% ze zem. ŽV produkce % ze zem. Zemědelská proprodukce
v mld. Kč
produkce dukce v mld. Kč
46,6
46,9
59,2

55,178
46,376
46,009

53,4
53,1
40,8

106,551
96,671
127,049

%
100
100
100

Z čísel je patrno, že přibývá rostlinná produkce a ubývá živočišná produkce. Tento trend je spojen i se změnami
pěstovaných plodin.
Ubývá pícnin, zejména víceletých a přibývá řepky a obilovin.
Velmi významná technická plodina cukrovka má stabilizovanou plochu, nicméně její masivní rozšíření není
možné vzhledem k vhodnosti ploch pro její pěstování.
České zemědělství je totálně závislé na dotacích pro zemědělské prvovýrobce, to dokladují následující čísla:

rok
1998
2003
2014
2015
4

Podnikatelský důchod
v mld. Kč
- 4,333
- 2,502
+ 23,259
+ 16,913

vepřového masa činilo – 225 000
tun, což představuje prohloubení o
13% proti roku 2014. Naši produkci vepřového masa ničí extrémně
levné dovozy z okolních zemí. Například Německo produkuje 117 %
své spotřeby nebo Rakousko produkuje 106 % své spotřeby.

Dotace v
mld. Kč
7,078
10,880
32,985
31,263

Poznámka
Poslední rok před vstupem do EU
Nejvyšší podnikatelský důchod
Nejvyšší dotace
Důchod proti r. 2014 nižší o 27%

Vývoj půdního fondu
Velmi alarmující jsou statistická čísla udávající úbytek orné půdy. Zemědělci jsou často pasováni do role tvůrců a správců krajiny.
Tato úloha je zdůrazňována různými, mnohdy nesmyslnými, požadavky ze strany státu. Těmito požadavky stát podmiňuje výplatu dotací. Takže se
stále víc úřaduje o „nesmrtelnosti chrousta“ a jiných veledůležitých nesmyslech a vlastní podstata nám jaksi uniká, což dokladují i následující čísla:

rok
1936
1960
1990
2015

Závěr

Orná půda
v mil. ha
3,836
3,370
3,232
2,492

Pokles o
tis. ha
0
466
138
740

Tempo úbytku orné Tempo úbytku orpůdy v tis. ha roční népůdy v ha denní
0
19,416
4,600
29,600

I přes dlouhodobé upozorňování na
krajně rizikový vývoj zemědělské
soustavy - zejména ze strany AK
ČR - vládnoucí struktury nevěnují
problematice patřičnou pozornost.

0
53
13
81

Všeobecně podceňují strategický
význam zemědělství pod dojmem
otřelých tržních frází typu:
„proč vyrábět, když levně dovezeme a kdo to neumí, ať to nedělá“.

% zornění
76,9
73,7
75,1
71,3
Z citovaných čísel je zřejmé, že
bez odpovědného přístupu státu
se zemědělství nemá šanci rozumným způsobem regenerovat a
rozvíjet.
autor článku: ing. Jaroslav Kopista

Partner, se kterým se na své cestě obchodováním se zemědělskými komoditami neztratíte

Naším cílem je pokračovat v obchodní činnosti a odborných
tradicích našich předchůdců a využít dosavadní zkušenosti
ve prospěch spokojenosti klientů společnosti COMAGRIN, a.s.

Chceme být pro obchodní partnery stabilním a spolehlivým
obchodníkem, na kterého se budou moci vždy obrátit

Cílem společnosti COMAGRIN a.s. není se rovnat firmám,
které se objeví jen když je to pro ně zajímavé, nýbrž být
každodenně k dispozici svým klientům

Zaměřujeme se zejména, ale nejenom, na komodity jako
jsou obiloviny např. pšenice, ječmen a kukuřice, olejniny
jako je řepka a soja a rostlinné oleje a krmiva

Pro bližší informace nás neváhejte kdykoli kontaktovat
Ing. Zdeněk Starosta: Tel.: +420 605 722 222, zdenek.starosta@comagrin.cz
Ing. Zdeněk Sláma: Tel.: +420 731 412 638, zdenek.slama@comagrin.cz
ostatní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách www.comagrin.cz
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Navigace pro malé i velké zemědělce
Představujeme společnost Leading Farmers CZ, a.s., která se již
15 let zabývá vybavováním zemědělských podniků elektronickými
systémy pro rostlinnou výrobu, zejména navigacemi a autopiloty, ale
i vlhkoměry zrnin, meteostanicemi
a dalšími zařízeními, které usnadňují práci a zefektivňují rozhodování. V tomto oboru je společnost
jedním z největších dodavatelů
v ČR a SR. Ve firmě se zaměřují
nejen na dodávky zařízení a jejich
instalaci na nejrůznější typy traktorů, ale mají vybudovaný i spolehlivý servis, který, jak jistě uznáte,
musí být v této oblasti vybaven
vysokou odborností a dobrými
zkušenostmi.
Díky tomu dnes můžeme na polích
v ČR potkat několik tisíc traktorových GPS zařízení Trimble, a to
ve velkých podnicích i u menších
soukromých zemědělců s výměrou
desítek hektarů. Výběr různých
úrovní systémů a jejich kombinací
je totiž velmi široký.
Vybere si určitě každý zemědělec
podle své výměry a zaměření svého hospodaření. S výběrem navigace a řídícího systému samozřejmě pracovníci Leading Farmers
CZ rádi pomohou přímo u zákazníka. Nabídka začíná systémem
Trimble EZ-Guide 250, což je manuální navigace vhodná pro menší
zemědělce, kteří se podle ní chtějí
orientovat zejména při aplikacích
ochrany rostlin a rozmetání hnojiv.
Tato navigace, tak jako i všechny
ostatní z řady Trimble, na barevném displeji vedou stroj po pozemku a navíc žlutě vybarvují již
aplikovanou oblast.
Mezi nejoblíbenější kombinace
dnes patří systém Trimble CFX750 spojený s elektrickým automatickým řízením typu EZ-Pilot.
Tato kombinace má několik výhod.
Jednak CFX-750 je velmi uživatelsky příjemná intuitivní navigace, umožňující příjem ve spektru
od bezplatného signálu EGNOS
(může si ji tedy dovolit i soukromník) a možností upgradu až na RTK
+/- 2,5 cm. Navíc je možnost k ní
připojit různá zařízení od vypínání
sekcí postřikovačů, jednotlivých
vozíků přesných seích strojů až po
variabilní dávkování a sekční rozmetání. Výstup v podobě srozumitelného barevného dotykového
monitoru je samozřejmostí.
Automatické řízení EZ-Pilot vyniká
zejména jednoduchou instalací,
6

případně i možností přemisťování
mezi několika stroji a hlavně svou
kompaktností, a tím, že v kabině
traktoru nijak nepřekáží, nehlučí
apod. Zároveň je vysoce přesné,
dokonce na některých farmách s
jeho pomocí plečkují cukrovku. Co
překvapí, je pak vysoce příznivý
poměr cena/výkon, na který se u
dodavatele určitě informujte.

netové aplikace OptiTrail, s jejíž
pomocí si budou moci zájemci
provádět zpracování optimalizací
pojezdů na internetu. OptiTrail byl
rovněž na letošním veletrhu Techagro oceněn cenou Grand Prix.

Vše navazuje
Jenomže Leading Farmers CZ
se nespokojuje jen s vybavením
techniky, ale zaměřuje se na vývoj
celého servisu pro řízení rostlinné
výroby tak, aby investičně náročné
autopiloty byly co nejvíce využity a
hlavně řízení pěstování rostlin bylo
co nejpřesnější a nejefektivnější.

Další systémy, s nimiž pracuje
Leading Farmers CZ mají přesah
do agronomické praxe a přináší
další benefity pro pěstitele. Jde o
systém Yara N-Sensor, který ve
spojení s různými rozmetadly či
postřikovači dávkuje N podle okamžité potřeby porostu a hlavně poskytuje zajímavé mapové výstupy
o vývoji rostlin, dosud nedoceněné.

Tyto služby spojené např. s plánováním souvratí pro vypínání výsevu, vyloučených zón nebo kreslení
přerušovacích pásů pro autopilot
byly dosud poskytovány jako služba. Doba však vedla k vývoji inter-

Společnost pořídila pro poskytování služeb stolní laboratoř 360
SoilScan, s jejíž pomocí obsluha
přímo na zemědělském podniku stanoví ze vzorku půdy obsah
NO3- a pH. Na to navazuje mobilní

Pomocníci
agronoma

senzorová platforma Veris MSP3,
která pojezdem přímo v závěsu
traktoru testuje pozemek na pH,
kationtovou výměnnou kapacitu a
obsah organické hmoty.
Může též mapovat reliéf terénu
pro variabilní výsev kukuřice apod.
Výstup v podobě desítek vzorků
na hektar je nepřekonatelný v porovnání se současnými metodami
vzorkování. Oblíbenou nezbytností do ruky agronoma se pak zřejmě
stane ruční senzor N/Crop pro stanovení potřeby N u pšenice či ječmene. Aktuální pro tuto dobu bude
jistě i široký sortiment kvalitních
polních vlhkoměrů zrnin.
Všechny další informace najdete
na webových stránkách společnosti a její pracovníci se těší na
setkání s vámi na akcích RAK Pardubice, jejímž partnerem se stala.
Ing. Václav Jirka
www.Leadingfarmers.cz

„Drony jsou pro diagnostiku v zemědělství top technologií. Je však potřeba začít od základu automatickým řízením strojů a dávkování“, říká předseda představenstva Leading Farmers CZ
Ing. Pavel Milata

Zákon o půdě strhl vášnivou debatu. Jsme bohužel zvyklí, historicky,
a čekáme podpásovku schovanou
za paragrafy a odkazy na ně. Půda
je pro zemědělce základním výrobním prostředkem.
Půda je zastavována, z pohledu
zemědělského,
znehodnocena.
To je ale na jiné téma.

Dle statistiky nám denně ubývá 13 ha půdy.
Nenávratně ubývá!!!

INZERCE_AGRO:148x210

11/16/15

9:14 AM

Strašák v polích?

Jiný způsob jak přijít o půdu je, že
Vám ji někdo koupí de facto pod
nohama.
Vy ji obhospodařujete, ale nevlastníte. Právě v tomto momentě by
měl novelizovaný zákon o půdě
zastávat svou roli pouze v tom, že
Vám majitel oznámí, že je půda k
prodeji. Bude jen na zemědělci,
který se o půdu stará, zda ji za
nabídnutých podmínek koupí nebo
ne. Nic víc, nic míň. V posledních
letech v České republice nakupují hodně také cizinci. Nechceme
si přece nechat prodat naši vlast.

Pokud bych chtěla být přehnaně
pesimistická, v dobách neúrody se
bude počítat každé zrnko.
Pochybuji o tom, že sklizně z
těchto cizáckých polí by nakrmili naše lidi. Vše by se vyvezlo k
vlastníkům. Teď se to jeví možná
přehnané.
S podivem ale je, že se k danému
problému vyjadřují lidé, kteří mají
se zemědělstvím společnou jen
minulost. Dokonce nemůžu říct,
že původem ani profesní minulost.
Jen díky stranické knížce mohlo
doplňovat funkci přívlastek země-

dělství. Nechápu pak, jak může
takový článek nést titulek: ,,Zemědělcům se nelíbí nový zákon...“.
Vyjádření žádného skutečného
zemědělce, který by půdu oral,
osíval, sklízel úrodu, udržoval ji i
krajinu jsem tam nečetla. Zákon
možná není dokonalý, ale je to
první vlaštovka. Svou půdu bychom měli chránit.
Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka
RAK PA a OAK Chrudim
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VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

Partner
Agrární
komory ČR

Exkluzivní nabídka pojištění plodin a zvířat,
strojů, majetku, vozidel, odpovědnosti za škodu
i osobního pojištění.
Přínosy spolupráce
�
�
�
�
�

Poskytované služby

Nabídka všech druhů pojištění
Nejlepší cena, garance kvality
Široký rozsah pojistného krytí
Rychlé řešení škod
Nabídky od všech pojišťoven

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

�
�
�
�

Zhodnocení stávající pojistné ochrany
a identifikace úspor
Návrh optimálního pojistného programu
Nezávislé jednání s pojistiteli
Osobní přístup a stálá individuální péče

+420 221 421 788

www.renomiaagro.cz
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Letem světem zemědělstvím a potravinářstvím
aneb prezentujeme
odbornější tématiku všem:
Huminové kyseliny a jejich využití v chovu zvířat
Historie: huminové kyseliny a jejich léčivé účinky jsou známé už
tisíce let. Odedávna se používají
jako léčivo, díky svým širokým
biomedicínským účinkům, kromě
jiného i jako přírodní antivirotikum
a alternativní antibiotikum.
Už Egypťané používali rašelinové
obklady na léčení ran. Ve středověku objevili lidé léčivé účinky
bahna a vznikly první lázně.
Ale až nedávné výzkumy ukázaly,
že za zmiňované účinky jsou zodpovědné huminové kyseliny.
Léty a zkušenostmi ověřené účinky huminových látek pozorujeme
dnes jako základní pilíř řešení
zdravotních problémů hlavně u
volně žijících zvířat. Volně žijící
zvířata na celém světě instinktivně
vyhledávají a konzumují huminové
látky za účelem léčení vzniklých
metabolických problémů, gastrointestinálních poruch, ale i jiných,
hlavně infekčních nemocí.

Huminové kyseliny

Huminové látky jsou přírodní organické látky, které vznikají rozkladem organické hmoty, zejména rostlin, a syntetickou činností
mikroorganizmů během milionů
let. Složitá struktura huminových
kyselin způsobuje, že jsou ve vodě
prakticky nerozpustné, ale zároveň vykazují vysokou biologickou
aktivitu.
Jsou bio-aktivní látkou půdního
humusu, katalyzují mnohé biologické procesy, což má za následek
zvýšení obsahu živin a vitamínů v
rostlinách a lepší využitelnost krmiva zvířaty.
Obsahují více jak 72 chelátově
vázaných minerálů a stopových
prvků, množství humino-fulvonoidních vitaminů, aminokyselin a
nutričních látek.

Zdroje huminových
kyselin

Stopové množství huminových
kyselin se nachází ve stojatých
vodách, v písčitých a jílovitých
půdách. Větší množství jsou v léčivých bahnech, maštalním hnoji,
v ornici a nejvíce v rašelině, lignitu
a hnědém uhlí. Jejich nejbohatším
přírodním zdrojem je však leonardit (oxihumolit), kde mají 50 - 80%
zastoupení.
Leonardit vzniká za přístupu vzduchu a při dostatečném množství
vody z lignitu nebo z hnědého
uhlí. První metodou pro získání
huminových preparátů je těžba
a následná fyzikální a případ8

ně chemická úprava leonarditu.
Již na konci 19. století němečtí
vědci zaznamenali vysokou biologickou aktivitu těchto materiálů
a od počátku 20. století se datuje
průmyslová výroba, která spočívá
ve vytěžení suroviny a její následné úpravě s cílem získat huminové
látky ve výchozím materiálu obsažené.
Druhým zdrojem jsou všeobecně považovány humáty vyrobené
z rašeliny a jezerních usazenin.
Jedná se o slabě koncentrované
roztoky, mohou obsahovat až do
8% huminových látek včetně stopového množství fulvokyselin.

Původní přírodní
huminové kyseliny
nebo soli huminových kyselin

Suroviny, obsahující huminové
kyseliny, vznikaly miliony let. Díky
tomu a své vlastnosti vázat na
sebe těžké kovy, obsahují ložiska
ve většině lokalit velké množství
těžkých kovů.
K jejich odstranění se původní
materiál rozpouští v zásaditém
prostředí a dochází k zásadní
změně ve struktuře molekuly huminové kyseliny – původní složitá
houbovitá struktura se roztrhá a
změní na lineární, čímž se mimo
rozpustnosti mění i její adsorpční
schopnost. Dále z ní vypadnou minerální prvky a mikroprvky vázané
v původní struktuře. Snižuje se tak
účinnost přípravků založených na
huminových solích proti přípravkům obsahující přírodní, původní
molekuly huminových kyselin.

Uplatnění v chovu
zvířat

Přírodní huminové látky jsou přirozenou složkou výživy zvířat, protože jsou základní organickou strukturou půdy, běžně jsou přítomné
v pitné vodě, řekách, jezerech a
jejich přidávání do krmiva u zvířat
příznivě ovlivňují složení střevní
mikroflóry, zlepšení zdravotního
stavu, zlepšují reprodukční ukazatele a pozitivně ovlivňují zlepšení
ekonomiky chovu zvířat.
Huminové kyseliny mají vynikající
schopnost vázat těžké kovy, jako
jsou olovo, měď, rtuť, kadmium
nebo baryum.
Okrem kovů jsou schopné vázat
na sebe i další toxické sloučeniny
endogenního a exogenního původu, např. mikrobiální toxiny, mykotoxiny, fytotoxiny, amoniak, pozů-

statky pesticidů, herbicidů, PCB,
dioxiny a jiné, které se tím stávají
pro organizmus nedostupné a odcházejí trusem.
Sehrávají významnou úlohu v
ochraně gastrointestinálního traktu
před infekcemi a pozitivně ovlivňují jeho funkce. Na sliznici trávicího
traktu vytvářejí ochranný povlak, a
tím snižují riziko vzniku infekcí a
otrav. Katalyzačními procesy zasahují do metabolizmu proteinů a
sacharidů u mikrobů, což vede k
zastavení rozmnožování, poškození, případně zničení patogenních bakterií a virů.
Mají protizánětlivé účinky, vážou
volné radikály a také stimulují receptory imunitního systému ve
střevních klcích proti patogenům.
Mají velmi dobrou pufrační schopnost – stabilizují pH v celém trávicím systému. Jako iontoměniče a
chelatizující činitelé zvyšují využití
dusíku a fosforu a také zvyšují i resorpci železa a mědi. Ovlivňují složení a činnost střevní a bachorové
mikroflóry ve prospěch symbiotických mikroorganizmů (laktobacily,
bifidobakterie,…), zvyšují účinek
probiotik a tlumí rozvoj ketoacidóz
u přežvýkavců.

Huminové kyseliny
jsou zdravou alternativou antibiotik a svými
účinky se mohou
zařadit k přirozeným
stimulátorům růstu.

Bez antibiotik

Legislativní úpravy směřující k
ozdravení chovů bez přítomnosti
antibiotik dávají podnět k vývoji
nových doplňků výživy hospodářských zvířat, které nezatěžují potravinový řetězec nebezpečnými
rezidui antibiotik. Současně brání
negativním účinkům těžkých kovů,
mikrobiálních toxinů stejně jako
pozůstatkům chemických přípravků používaných v zemědělské
prvovýrobě. Jednou z mála přírodních látek, které volně žijící zvířata instinktivně využívají na řešení
svých metabolických problémů,
jsou právě huminové kyseliny.
Jako přirozená součást vody, půdy,
bahna a prakticky všech půdních a
rostlinných systémů slouží miliony
roků rostlinám a živočichům, včetně člověka, jako základní organická složka ovlivňující kvalitu potravinového řetězce.
Organicko-minerální krmná surovina
pro všechny druhy zvířat

ZDRAVÝ CHOV
= ÚSPĚŠNÝ CHOV







Snížení úhynů
Zlepšení reprodukčních ukazatelů
Lepší konverze krmiva a využití živin
Prevence metabolických onemocnění
Zvyšování imunity
Vyvazování mykotoxinů a dalších
toxických látek

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 65%
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Nejvýkonnější hybridní odrůdy
řepky ozimé firmy Pioneer

HUMAC®
Natur AFM
HUMAC® Natur AFM je přírodní, organicko-minerální
krmná surovina s vysokým
obsahem huminových kyselin.
)Jedná se o 100% přírodní
produkt ve formě jemného
prášku šedočerného vzhledu s vysokou biologickou
účinností, získaný z leonarditu a technologicky aktivovaný na celkový obsah huminových kyselin nad 65%.
Leonardit pro výrobu HUMAC® Natur AFM vznikal v
eocénu před 20 miliony lety
a jako jeden z mála nebyl
kontaminován těžkými kovy.

HYBRIDY ŘEPKY

Proč s námi spolupracují? Oceňují naše chytré a inovativní
nákupní strategie, spolehlivost a odpovídající zákaznickou péči.
Neustále přemýšlíme, co navíc můžeme přinášet svým klientům.
Jsme totiž nezávislí, a pracujeme o to víc.

Novinka

Vyzkoušejte nás, vyžádejte si naši nabídku.

Novinka

Top hybrid

► Maximální výkonnost
► Výborná odolnost vůči poléhání
► Nízké náklady pěstování
www.pioneer.com/cz
, ™, ℠ Trademarks and service marks of DuPont,
Pioneer or their respective owners. © 2016 PHII.

®

Není třeba jej chemicky
zpracovávat a v přípravku
jsou tak obsaženy huminové kyseliny v původní, přírodní podobě.
Díky tomu a svým příznivým účinkům je, na rozdíl
od jiných přípravků na bázi
huminových solí, doporučován příslušnými orgány i do
ekologické produkce, kde
se významnou měrou podílí na zvýšení kvality EKO a
BIO výrobků.
Krmná surovina HUMAC®
Natur AFM je určena pro
všechny druhy zvířat. Využívá celý potenciál huminových kyselin ke zlepšení
zdravotního stavu zvířat a
zlepšení ekonomiky chovu.
Přípravek úspěšně prošel
testy na České zemědělské
univerzitě v Praze a ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, které
potvrdily deklarované účinky huminových kyselin. Tyto
studie potvrzují i naše zkušenosti z provozu, kde přispívá k lepší kondici zvířat,
snížení nákladů na antibiotika a jiné léky, snížení nákladů na krmivo lepší konverzí
a využitím krmiva ke zvýšení ziskovosti chovů.

Aby Váš dobytek

byl stále

Dlouholeté zkušenosti v
chovech zvířat podpořené
dlouhodobými
vědeckými zkušenostmi předurčují
výrobky, jako je HUMAC®
Natur AFM s vysokým obsahem přírodních huminových
kyselin, k trvalému zařazení
do chovů
a výživy všech hospodářských polygastrických i monogastrických zvířat, stejně
jako domácích zvířat.
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Snažíme se pomáhat řešit aktuální problémy
zemědělců
Krize mléka má širší dopady

Současná situace v komoditě
mléko je mimořádně závažná. Od
ledna 2015 do prosince loňského
roku klesla výkupní cena mléka o
více než 20 %.
Ještě v roce 2015 mlékárny nabízely producentům průměrně 7,5
Kč. Výkupní cena mléka bohužel i
nadále prudce klesá. Jen za první
čtvrtletí tohoto roku byl zaznamenán pokles o dalších 10 % a výkupní cena mléka se dostává pod
hranici sedmi korun. Při této ceně
už nelze mluvit o ztrátové výrobě
pod reálnými náklady, ale o dlouhodobě neudržitelné krizové situaci, jež se dotýká i podniků, které
za normálních okolností patří mezi
nadprůměrné.
Hlavní příčiny „mléčné krize“ jsou
známé.
Došlo k ukončení režimu mléčných kvót, vyhlášení embarga na
dovoz vybraných zemědělských a
potravinářských produktů do Ruské federace a na světových trzích
došlo k částečnému oslabení poptávky vlivem hospodářských potíží Číny a následkem poklesu cen
ropy se snížila koupěschopnost na
Blízkém východě.
Takto působící synergii několika
negativních vlivů u jiných komodit
nenajdeme. V případě ukončení
režimu mléčných kvót a vyhlášení
10

ruského embarga se přitom jedná
o čistě politická rozhodnutí.
Běžný občan, který se zemědělstvím nezabývá, a kterého tento
sektor národního hospodářství nikterak nezajímá, může předchozí
odstavec rychle zhodnotit nějak
takto: „když to ekonomicky nevychází, tak to nedělejte“, anebo
„mně nikdo taky dotace nedává
a navíc na pultech máme všeho
dost“. Ostatně na první pohled se
to tak skutečně může zdát. Jenže
celé je to mnohem složitější a podobným myšlením si zaděláváme
na mnohem větší problém v budoucnu nejen sami sobě, ale především příštím generacím.
Nikomu asi nevadí, že další propad tuzemské živočišné výroby
(která je oproti vyspělým zemím
Evropské unie na mnohem nižší
úrovni) je v rozporu s Programovým prohlášením současné koaliční vlády a také směřuje proti
záměrům nedávno schválené
Strategie Ministerstva zemědělství
pro vývoj sektoru do roku 2030.
Lidé si už bohužel zvykli brát podobná prohlášení a dokumenty s
nadhledem.
Nesplněné sliby a nerealizované
politické programy se bohužel v
našem státě staly „evergreenem“.

Řada lidí bohužel ekonomickou
výkonnost země a jednotlivých
odvětví stále poměřuje množstvím
akcí v letácích, nezajímá je, odkud
zboží pochází ani, jestli je kvalitní.
Rozhodující je cena. Běžný spotřebitel si neuvědomuje, že chovatelé
dojného skotu jsou významným
zaměstnavatelem na venkově a
přispívají také k vytváření pracovním míst v navazujících oborech
včetně potravinářství a maloobchodního prodeje. Další prázdné
kravíny na venkově běžnému spotřebiteli víkend na chalupě ve vylidněné vesnici vlastně nakonec až
tak nepokazí. Kompost z travního
mulče se konec konců čichá lépe,
než hnůj či kejda a k romantickému krásnému životu na obydleném
venkově s kulisou paseného mléčného skotu není problém vycestovat občas do Rakouska, Bavorska,
Švýcarska a podobně.
Běžné spotřebitele a tedy všechny
obyvatele České republiky by ale
už měla určitě zajímat tzv. potravinová soběstačnost naší země.
Ano, dnes je skutečně možné dovézt téměř cokoli odkudkoli. Proč
ale základní potraviny nedováží
hospodářsky vyspělé země EU
(mezi které by alespoň historicky
měla patřit i Česká republika) a
proč si je naopak sami vyrábějí?

Proč tyto země tak lpějí na svých
potravinách a na svých zemědělcích? V dnešním světě, který
charakterizuje nestabilita meteorologická (změna klimatu, období
sucha, přívalové deště, povodně,
tsunami) a nestabilita politická
(uprchlické vlny, válečné a obchodní konflikty, embarga, fluktuace cen fosilních paliv) je zřejmé,
že se může ze dne na den stát, že
tu nebude problém s přebytky, ale
primární bude zajistit domácí trh.
Další aspekt, který by měl spotřebitel zvážit je ekologie.
Stačí si při každém nákupu mléčných výrobků zamyslet nad tím,
odkud zboží, které jsme právě
vložili do košíku, pochází. Prostou
úvahou je vůči životnímu prostředí
mnohem ohleduplnější, když nakupujeme zboží tuzemské, které
neabsolvovalo výlety křížem krážem po Schengenském prostoru.
Mléčné výrobky z Belgie, z Dánska, z Německa či z Polska má
zkrátka mnohem větší uhlíkovou
stopu, o dalších polutantech a zatížení už tak přetížené dálniční sítě
nemluvě.
Pro naše výrobky hovoří i úroveň
veterinární a zootechnické péče,
která je na evropské a světové
špičce. Z toho vyplývá i jistota
produkce kvalitní mléčné suroviny

z našich chovů. Už jenom naše
(v porovnání s dalšími oblastmi
světa) rozumná koncentrace hospodářských zvířat zajišťuje lepší
kontrolu než v zemích, kde je více
drobných chovů často s vedením
bez specializovaného vzdělání.
Navíc naše veterinární zákony
jsou nejenom na evropské, ale
také na světové úrovni.
Tyto argumenty jednoznačně
svědčí pro to, aby se lidé, zejména
v zájmu svého zdraví, ale i budoucích plných pultů kvalitních potravin, zabývali tím, jestli mléčné
výrobky kupují pouze dle hesel v
letácích, ale také jestli se zajímají
o to, jestli je nabízené zboží skutečně českého původu.
Informace najde zákazník přímo
na výrobku v tzv. oválu, ale také
například na stránkách Ministerstva zemědělství, Agrární komory
České republiky, Potravinářské
komory České republiky, Státní
veterinární správy a podobně.
Stojí nám opravdu vlastní zdraví,
či vlastní krajina, za ušetřených
pár korun, když zvolíme potraviny
ze zahraničí a podporujeme tamní zemědělce, zpracovatele a obchodníky?

Avšak nejvýraznější
argument, který musí
zajímat každého, i kdyby
mléčné výrobky nekonzumoval, je dopad
zemědělské činnosti a
nečinnosti na krajinu.
Dnes už člověk není spojen s půdou tak, jako tomu bylo před sto
lety, a proto chci zdůraznit nebezpečí, které nám všem hrozí. V
současnosti v ČR vychází zhruba
poloviční produkce mléka na 100
hektarů v porovnání se sousedním Německem, tzn., máme zde
také zhruba polovinu dojeného
skotu na 100 ha. Z toho vyplývá,
že z naší půdy vyprodukujeme
podstatně menší přidanou hodnotu, ale zejména také to, že do půdy
vracíme daleko méně organické
hmoty v podobě statkových hnojiv.
Znamená to také, že pěstujeme
méně pícnin, tedy plodin, které
mají zlepšující vliv na půdní úrodnost a kvalitu půd jako jsou jetele,
vojtěšky a trávy, čím je ochuzen
osevní postup o hodnoty, které do
naší půdy tradičně patří.
Už nyní je z výše zmíněných důvodů vinou poklesu počtu hospodářských zvířat naše krajina na samé
hraně svých možností.
Další snižování stavu skotu, které
nyní v mléčné krizi hrozí, může
způsobit nenávratné škody na krajině a půdě.
Snižování dodávek organické
hmoty v půdě povede k její menší přirozené úrodnosti a k nutnosti
větších vstupů průmyslových hnojiv. Tím pádem dojde k ubývání její

opravdové hodnoty (nikoli její často spekulativní tržní ceny). Dále reálně hrozí, že půda bez statkových
hnojiv a pěstování zlepšujících
plodin a v případě neodborného
agrotechnického a agronomického
vedení bude mnohem více náchylná k erozi a bude mít daleko méně
schopnost poutat vodu. To jsou
argumenty, které v době rostoucích výkyvů klimatu musí zajímat
všechny obyvatele, kterým není
lhostejné prostředí, v jakém budou
žít za pár let oni a v dalších letech
jejich potomci.
V současné situaci sice můžeme
ušetřit několik miliard na vyrovnání podmínek našich chovatelů s
vyspělými zeměmi, ale za pár let
utratíme daleko více finančních
prostředků na realizaci opatření
proti suchu, proti povodním a proti
erozi. Organickou hmotu v půdě
tímto navíc nenahradíme.
Chceme-li krajinu pestrou, s různými plodinami, s půdou zadržující
vodu, tak do ní musíme adekvátním způsobem, to je do živočišné
výroby, investovat. Stejně se to
dělá v okolních vyspělých zemích.
Investice do chovu skotu (nyní
především do dojeného), je daleko
více národohospodářsky návratná,
než investice do jiných způsobů
údržby krajiny. V našem geograficky pestrém středoevropském prostoru to země národohospodářsky
prozíravé už dávno vědí.
Co je tedy nezbytné udělat, aby
chovatelé dojného skotu přežili, respektive proto, abychom měli naši
krajinu krásnou, méně ohroženou
erozí, povodněmi a snížili riziko,
že se půda znehodnotí?

nost Ruska, ale nemohou za něj
do nekonečna platit zemědělci a
krajina Evropské unie.
Pomoc z EU musí být opravdu balíček, nikoliv to „psaníčko“, které
jsme obdrželi na počátku tohoto
roku. V reálu obdrželi chovatelé
kompenzaci 1.200 korun na dojnici
za rok, přičemž na stejnou dojnici
přitom v současnosti prodělávají
více než deset tisíc korun za rok.
Dále je nutné, aby naše vláda v
zájmu naší krajiny zrychlila a zjednodušila pomoc chovatelům skotu
v programech, které správně, ale
velmi pomalu připravuje tj. zelená
nafta a dobré životní podmínky v
chovech dojnic.
Také není možné dostávat finanční pomoc později, než je zdaněna.
Otázka je, jestli ji vůbec máme
danit. U denně produkovaného
mléka pak obzvlášť platí, že kdo
rychle dává, dvakrát dává.
Je nejvyšší čas systémově srovnat všechny podpory u nás a v
okolních zemích u dojného skotu,
a to všech, které srovnat jdou, to
znamená národní, regionální a
daňové podpory. Okamžitě musíme zintenzívnit kontrolu dovozu
potravin, když už naši spotřebitelé
většinou nepragmaticky a nevlastenecky, často proti svému zdraví
a životnímu prostředí, zvolí zahraniční potravinu.
Zároveň není normální, aby ceny
na pultech supermarketů tak křiklavě a dlouhodobě vyvolávaly následující otázky: - kde na pultech
spotřebitel nachází levnější mléčné výrobky o těch třicet procent, o
co poklesla za poslední rok cena
mléka u chovatele?

- jak je možné, že na výrobku
stejného typu jsou různé marže a
překvapivě naše výrobky tak vycházejí dražší?
Dále je nutné zrychlit a zefektivnit
kampaň za české zboží opravdu
vyrobené v České republice a z
tuzemských surovin.
To vše jsou základní, nutné a
nezbytné kroky, které prosazuje
nejen Agrární komora České republiky, ale které musí v zájmu
svého přežití prosazovat i všichni
chovatelé intenzívněji než dosud.
Ale co chci za těch nás, pár stovek chovatelů, co jsme ještě zbyli
zdůraznit, jsou to kroky, které musí
prosazovat všichni obyvatelé.
Nejen v zájmu zemědělství a živočišné výroby, ale zejména v zájmu
svého zdraví, své krajiny a svých
dětí.
Ing. Leoš Říha
viceprezident Agrární komory ČR
předseda Regionální agrární komory Pardubického kraje

Další záchranný balíček z prostředků Evropské unie by měl být
vyplacen také podle toho, jaké je
zatížení skotu na hektar, ne podle
aktuální produkce. Nemyslím si (při
svém „eurorealistickém optimismu“), že EU uvažuje jednoduše a
nesystémově, že a chce s novými
zeměmi nakládat jako s koloniemi,
kde chce mít jen jednoduchou polní výrobu. Stejně tak si nemyslím,
že by naši úředníci pouze přebírali
nařízení z Bruselu, když naše zemědělství je v řadě aspektů jiné.
Evropská unie by asi nechtěla,
aby na střeše Evropy byla půda
tak málo schopná zadržovat vodu
bez organické hmoty a zároveň,
aby se na této střeše kvalitní orná
půda tak lehce měnila na ohromné
nízkopodlažní sklady. To náš zemědělec, kterému Evropská unie
káže o vodní erozi, nechápe.
Další případná pomoc z prostředků Evropské unie by měla být vyplacena mimo rámec Společné
zemědělské politiky, ale měla by
být chápána jako výdaj politiky zahraniční. Ruské embargo je totiž
zahraničně-politické rozhodnutí,
které sice blahodárně působí na
rostoucí potravinovou samostat11

Rozhovor s ředitelkou Odboru bezpečnosti
potravin MZe
látek v celém agropotravinářském
sektoru. To znamená, že vyhodnocujeme zatížení zemědělských půd,
vody, která přitéká na zemědělskou
půdu a také imisní situaci.
V posledních letech jsme se také věnovali problémům s dovozem technického máku, který někteří výrobci
míchají s mákem tuzemským, a tím
poškozují kvalitu naší produkce a negativně ovlivňují cenu. Zdá se, že po
přijetí národní legislativy, která stanovila limit na morfin v máku, se situace
zlepšuje, i výměra pěstování a výkupní cena postupně roste.

Ing. Jitka Götzová

Ředitelka Odboru bezpečnosti
potravin ministerstva zemědělství
1. Co je dle Vás hlavním cílem práce zemědělce v dnešní době?
Považujete národní zemědělství za obor pro národní hospodářství významný i v dnešním globálním světě?

Zemědělství samozřejmě je důležitý
obor, protože bez zemědělské a potravinářské produkce, která zajišťuje
obživu, bychom se neobešli. Hlavní
cíl práce zemědělce zůstává stejný po
celá staletí – vyprodukovat potraviny
živočišného a rostlinného původu.
Nicméně práce zemědělců není jednoduchá a zemědělec musí obsáhnout i
další obory než jen klasické zemědělství.
V současné době roste obliba farmářských trhů a nákup přímo ze dvora,
spotřebitel je dnes mnohem informovanější a náročnější a stále častěji požaduje velmi kvalitní potraviny z ekologické nebo integrované produkce.
Pokud chce tedy zemědělec v dnešní
době uspět na trhu, musí se tomuto
trendu přizpůsobit, kromě toho musí
být i dobrým obchodníkem a ekonomem.
I v dnešním globálním světě považuji
za důležité, aby naše země byla potravinově soběstačná v našich tradičních komoditách a v tom, co v našich
klimatických podmínkách můžeme
vypěstovat. I tato potravinová nezávislost činí naši zemi stabilnější.

2. Považujete zemědělství za
atraktivní obor?

Myslím, že v poslední době je zemědělství atraktivnější než dříve. Přispívají k tomu určitě menší farmy, které
se snaží propagovat svou produkci
a nebojí se přicházet s novými nápady. Ale je fakt, že je to náročný obor,
který vyžaduje každodenní námahu a
ne každý je ochotný zvolit si takový
životní styl.
Já sama pocházím ze Šumavy a vidím, jak se změnily vesnice a města
v okolí. Ubylo pracovních příležitostí,
a to způsobilo odliv mladých lidí do
větších měst.

4. Spolupracujete na něčem
konkrétním s AK ČR?

S Agrární komorou samozřejmě spolupracujeme pravidelně, do kompetence odboru bezpečnosti potravin
patří například sledování cizorodých
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5. Jak byste zhodnotila současnou situaci v zemědělství
ve vztahu k potravinám?

Ve vztahu k potravinám je úloha zemědělství nezastupitelná. Kvalita zemědělské produkce ovlivňuje kvalitu
a bezpečnost potravin, na to se v posledních letech klade velký důraz a Ministerstvo zemědělství a jeho kontrolní organizace se zaměřují na kontrolu
těchto parametrů.

čím dál více obézní jsou děti. A čím to
je? Nevhodně složenou stravou a nedostatkem pohybu. Dětem je potřeba
už od útlého věku vštěpovat zásady
zdravého životního stylu, a to třeba i
formou her a podobně.

Ráda si vybírám čerstvé potraviny a
oblíbených jídel mám hodně. To by
byl opravdu dlouhý seznam. Doma
rádi jíme ryby, a protože máme v rodině myslivce, tak i zvěřinu.

Ministerstvo dlouhodobě propaguje
mléko programem „Mléko do škol“
a bude v tomto programu i nadále
pokračovat. Jeho smyslem je kromě
zdravotních aspektů, jako jsou snížení deficitu vápníku u dětské populace
a snížení obezity dětí, také výchovná
funkce.

vané knedlíky u nás doma najdete jen
výjimečně, protože na houskové mám
recept od babičky mého muže, a těm
bohužel kupované konkurovat nemohou. Dělám i domácí marmelády hlavně jahodovou a také rybízovou, která
musí být napůl z černého a z červeného rybízu. Bez té by vánoční linecké
nebylo ono.

14. Vaříte ráda a stíháte to
tím tradičním způsobem?
9. Zemědělce nyní trápí níz- (Domácí knedlíky, zavařujeké výkupní ceny mléka. Ne- te..)
chystá MZe třeba nějakou Vařím ráda a je to pro mě taková relakampaň za zvýšení spotřeby xace po pracovním dni. Kvůli synovi
mléka ve školkách, školách? vařím dost často teplé večeře. Kupo-

10. V jakém typu obchodů
15. Jaký je Váš oblíbený
nakupujete nejčastěji?
Střídám to podle toho, co zrovna recept (na cokoli)?
potřebuji. Přes týden standardně v
supermarketu a v sobotu dopoledne
chodím nakupovat do tržnice, kterou
mám blízko. Tam mám své oblíbené pěstitele ovoce a zeleniny a další
prodejce, například maďarských specialit.

6. Často je oblíbený obrat,
Česko je popelnice Evropy.
Stejně výrobky mají rozdílné
složení na trhu v zahraničí a
u nás. Supermarkety, které 11. Řešíte původ surovin i v
většinou zboží objednávají, restauraci?
argumentují tím, že to ČeV restauraci se ptám na původ jen v
chům prostě chutná.
Nemyslím si, že Česko je popelnicí
Evropy, protože sama nakupuji a vím,
jaké výrobky jsou na našem trhu. Všude najdete výrobky levnější a výrobky
dražší a záleží jen na spotřebitelích,
co nakupují. Osobně mě netěší, že v
různých zemích je kvalita stejných
výrobků trochu odlišná. Výrobci argumentují tím, že se liší chuťové preference, což se velmi těžko vyvrací, ale
velkou roli podle mě hraje kupní síla.
Mnohdy je ale vidět, že i renomované
značky přecházejí k levnějším surovinám plošně u celé své produkce bez
ohledu na stát prodeje.

7. Letos neprošla novela
zákona ve vztahu k zákazu
„nezdravých potravin na základních školách“. Podle některých by to bylo zbytečné,
děti si koupí nezdravou potravinu cestou do školy. Jaký
je Váš názor?
Pokud vím, jde o vyhlášku, kterou
připravuje Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví, jen zatím
nebyla předložena. Žádné podrobnější informace nemám. O tom, co se
prodává ve školních automatech a v
jídelnách, ale rozhodují ředitelé škol.
To je jejich kompetence, takže podle
mého názoru stačí, aby se rodiče ve
své škole domluvili na tom, jakou mají
představu o svačinách a doplňkovém
prodeji v automatech. Jistě, že si děti
cestou do školy koupí to, na co mají
chuť, ale to by už měla být starost rodičů, aby jim vysvětlili, jaké potraviny
je dobré jíst pravidelně a jaké pouze
občas na „chuť“.

8. Ve statistice jsme na druhé příčce v obezitě v Evropě.
Čím je to podle Vás dáno?
Tohle je bohužel pravda. Obezita je
problém úplně všude a smutné je, že

případě, že mi jídlo mimořádně chutná, anebo mimořádně nechutná. V
tom prvním případě, se ale většinou
ptát nemusím, protože se tím restaurace obvykle sama chlubí.

12.
Jaký je Váš vztah k
Pardubickému kraji? Viděli
jsme Vás na vyhodnocování
Regionální potraviny Pardubického kraje, Krajských
dožínkách v Pardubicích..

Musím říct, že bohužel váš kraj nenavštěvujeme moc často. Ale Pardubice
mám moc ráda a nikdy si nezapomenu koupit perník a další dobroty, které
nesou značku Regionální potravina.

13. Jste gurmán, a jaké je
Vaše oblíbené jídlo?

Ano, to jsem. I když pokud bych se
měla vyjádřit přesně, tak bych se zařadila mezi gurmety, tedy labužníky.

Jak jsem už řekla, máme rádi ryby a
jedním z našich oblíbených receptů
je kapr po alsasku. Je to velice jednoduchý a rychlý recept a hlavně moc
dobrý.

RECEPT
Kapra nakrájíme na
porce, osolíme a dáme
na pekáč kůží dolů. Na
porce položíme slabé
plátky dobré slaniny a
máslo. Pečeme v rozehřáté troubě. Když se
máslo rozpustí a slanina se začne škvařit,
podlijeme kapra asi
jedním decilitrem suchého bílého vína (nejlepší je veltlínské nebo
ryzlink).
Průběžně kapra kontrolujeme a přeléváme
vypečenou
šťávou,
pokud je šťávy málo,
můžeme přidat ještě
trochu vína. Asi za 40
minut je hotovo. Nejlepší přílohou jsou vařené brambory.

Šlechtitelská stanice v Hladkých Životicích
nabízí řadu odrůd jílku mnohokvětého a jílkovitých hybridů Festulolium
vhodných k pozdně letnímu nebo podzimnímu výsevu
porostů pro výrobu siláží pro skot i do BPS.
Jílek mnohokvětý po první seči může nahradit kukuřice,
ale také jako Festulolia může být po přihnojení silážován i v dalších sečích.

DLF Seeds s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice
Tel.: 00420 556 768 911 • Fax. 00420 556 756 132 • e-mail: office@dlf.cz

www.dlf.cz

Na Chrudimsku se narodila čtyřčata!

Narození čtyřčat je výjimečnou
událostí jak u lidí, tak u zvířat.
Tento zázrak přírody se po třiceti
letech objevil v našem okrese. Alespoň si to myslíme.
Chovatelé nemusejí vždy takovou
novinku pouštět do světa. Dřeveš-

ští ošetřovatelé se velmi rozmýšleli, zda osmiletou kravku ještě připouštět nebo ne.
Dojnice však byla ve výborné
kondici a bez problémů zabřezla.
Veterinář avizoval dvojčata. O to
větší překvapení bylo, když porod

pokračoval třetím teletem a poté
se objevilo ještě jedno.
Narodili se tak dva kluci a dvě holky. A žádní drobečci to rozhodně
nebyli.
Průměrná váha telat při narození
se pohybuje od 30 do 50 kg. Naše
telátka měla v průměru 40 kg kaž-

dé. Osmiletá kravka rekordmanka
si tímto nelehkým porodem zajistila
doživotní pobyt na Farmě Dřeveš.
Smutný konec na jatkách ji tak ani
v pokročilém věku nečeká.
Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka
Agrární komory Chrudim
13

ZMĚŇTE TO.

HYVIDO™ - technologie osiva hybridního ječmene

• První společnost přinášející hybridizaci do pěstování ozimého ječmene
• Unikátní systém hybridní technologie (cytoplazmatická samčí sterilita)
• Vynikající výnosy v provozních podmínkách 2013, 2014
(průměrné výnosy hybridních odrůd převyšovaly průměrné výnosy linií o 1 t/ha)
• Špičkový genetický materiál standardně mořený špičkovým insekticidním mořidlem Cruiser 350 FS

CP_zemedelci A5.indd 1

14

www.syngenta.cz

28.08.15 12:35

Rozhovor s místopředsedkyní Senátu
Miluší Horskou
jsme si sem vstoupit různé globální
hráče, přitom bychom byli s dobrou
státní politikou a selským rozumem
soběstačnější. Dám příklad: sázíme
mnoho řepky olejky, pole jsou osévána každý rok, ale přitom víme, že
takováto půda pak není tak kvalitní.
Kvůli honbě za ziskem se ze zemědělské profese vytrácí tradiční, řekněme selský rozum, který by sice
znamenal produkci méně plodin, ale
za to kvalitnějších.

3. Považujete zemědělství
za atraktivní obor? Jaký k
němu máte vztah?

1. Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?

Je to můj domov, žiji zde, narodily
se mi tu obě dcery. Mám zde práci,
kterou mám nade vše ráda a dostala
jsem se tu i díky důvěře lidí do politiky. Jestli se někde cítím doma, tak
je to právě tady. Ačkoliv cestuji napříč celou Českou republikou, kterou
máme skutečně krásnou, tak mám
pocit, že náš kraj je ze všech nejmalebnější a že to odsud všude blízko.
Naše hlavní město, Pardubice, jsou
dobře uzpůsobené, nejsou ani velké
ani malé. Člověk zde v pohodě stíhá
sledovat přehled městských kulturních akcí. Studovala jsem v Českých
Budějovicích a přála jsem si kdysi
také tam žít. Také v rámci tohoto kraje je mnoho krásných vesnic, ke kterým mám blízko, protože z jedné takové jihočeské pocházím. Zde se mi
líbí ta ryzost kořenů, ta opravdovost
venkova. Při každé návštěvě své rodné vísky si uvědomím, že náklonnost
k venkovu u mě stále přetrvává.

2. Co je podle Vás hlavním
cílem práce zemědělce v
dnešní době? Považujete
národní zemědělství za obor
pro národní hospodářství
významný i v dnešním globálním světě?

Víte, podíl zemědělství na našem
celkovém HDP je sice poměrně
malý, ale to vůbec nekoresponduje
s tím, jak na zemědělství pohlížíme.
Vždyť přeci chceme či máme chtít
jíst kvalitní ovoce a zeleninu, vařit z
kvalitních obilovin a chceme zde mít
také malebnou zemědělskou krajinu.
Jsem přesvědčena, že cíle zemědělců se dnes nemění od dřívějších
dob: chtějí vypěstovat kvalitní produkt. Jsem krom toho přesvědčena,
že zemědělci si nepřejí monopolizaci tohoto oboru. Síla zemědělství je
právě v malozemědělství. Mrzí mě
pak to, co dnes bohužel pozorujeme:
že dochází k úbytku studentů na zemědělských oborech a že je zřejmý
nezájem mladých lidí o zemědělství.
Zemědělec pro mě vždycky bude
hospodář, který nese na svých bedrech tíhu obživy národa. Je to naše
obživa stejně tak, jako naše tradice,
řemeslo a grunt. Samozřejmě se již
dnes změnila technika i možnosti,
jak tyto výnosy ovlivnit. A bohužel
nás globalizace nutí uhýbat z tohoto
národního bohatství a nutí nás dělat
iracionální rozhodnutí.
Nevíme si s globalizací rady, nechali

Dnes díky technologiím a možnostem
je to jedno z povolání, ve kterém se
člověk může realizovat za podmínky,
že k půdě nebo ke zvířatům má vztah
a nebojí se dřiny. Díky dotacím a dalším možnostem to může být i velmi
atraktivní obor, ale člověk nesmí být
líný a musí mít u toho i srdce a samozřejmě zkušenosti a znalosti.
Zemědělství mě coby vesnické dítě
provází odmalička. Pocházím z úrodného kraje brambor, na pole dodnes
vzpomínám i ze všech mých brigád –
na makovicích nebo zjišťování ztrát
při žni obilí. Dostala jsem se i ke zvířatům – například dodnes umím podojit krávu. Když se mi narodily děti,
založila jsem si vlastní zahrádku a
pěstovala si své produkty, protože si
zakládám na racionální a zdravé stravě a na jídlu z kvalitních surovin.

4. Proč se podle Vás potýká
s generačním problémem?

Tradice byly přerušeny v důsledku
kolektivizace, která tak zpřetrhala
lidské přirozené kořeny. Násilí režimu vzalo lidem půdu a majetky a tito
lidé se i po pádu režimu často nedočkali žádné satisfakce. Přes veškeré
působení družstev bude vždy rozdíl
mezi vztahem ke státnímu a k vlastnímu. Z toho pramení také jistá neúcta k práci.
Vlastnictví půdy s sebou vždy neslo
nejen odpovědnost, ale i prospěch
ostatních. Zahrnovalo totiž také generační vizi, tedy přesvědčení, že to,
na čem celý život pracuji, předám
jednou svému synovi a ten zase
svému. Hospodařilo se s rozumem
a péčí, protože to byl grunt. Dnes se
potýkáme velmi často s planou půdou, na které se nehospodaří dobře
a s pohledem dobrého hospodáře.
Generační problém můžeme zkusit
odstranit větším akcentem na vzdělání v zemědělské oblasti. Příklon k
tradičních podobám zemědělství by
mohl být pro dnešní mladé jistou
odpovědí na současnou globalizaci,
která často otupuje kvalitu.

5. Jak vnímáte práci a význam Agrární komory ČR?

Je nutné, aby zemědělci měli svůj
orgán, který efektivně hájí v politice
i společnosti jejich zájmy. Takovým
orgánem Agrární komora ČR bezesporu je. Věřím, že se jí bude dařit
vhodně reprezentovat zájmy zemědělců v dnešní nelehké globalizované době. Její rola je zde naprosto
nezastupitelná.

6. Jak byste zhodnotila současnou situaci v zemědělství – ceny mléka, trh s půdou, velký vliv obchodních

řetězců?

Tak víme, že to jsou dnes obchodní
řetězce, které silně deformují zemědělskou politiku. Je třeba si říci, že
jsou až příliš silní hráči, kteří ale díky
tomu poškozují zejména malovýrobce a maloobchodníky. Současná vláda je si toho, myslím, vědoma a snaží
se dnes přijímat takové kroky, které
mají napomoci regionálním malozemědělcům. Pro ně zde jsou také různé podpůrné programy ze strany EU,
které jim nejen že napomáhají přežívat a být konkurenceschopnými, ale
stimulují tím i nezaměstnanost a i
jistou tradici v naší populaci.
Sama se zasazuji o to, aby do ČR byl
po vzoru západních zemí zaveden
koncept sociálního zemědělství. V
tomto novém směru, spočívajícím
ve spojení zemědělské produkce a
zdravotně a sociálně znevýhodněných osob můžeme zvládnout dva
problémy v jednom: napomoci další
konkurenceschopnosti zemědělství
a zároveň poskytnout pracovní uplatnění pro tyto osoby, čímž napomůžeme jejich integraci do společnosti a
odřízneme je od sociálních dávek a
vyloučení.

7. Můžou v době mléčné krize podle Vás pomoct i sami
spotřebitelé?
Nežijeme v úplně stabilní době. Máme
tu sice průměrnou mzdu, ale většina
lidí na ní nedosáhne. Chybí zde stabilní střední třídy. Jejich přítomnost
by podle mě docenili nejvíce kvalitní
zemědělci, protože by v těchto občanech měli pravidelné odběratele
svých produktů. Nutností pro většinu
lidí je však nakupovat levně. Bohužel
často i na úkor kvality. Přála bych si
a myslím, že se mnou i malozemědělci, abychom upřednostňovali kvalitu
na úkor kvantity.

lehčenou racionální stravu.

11. Vaříte? – Váš oblíbený
recept, o který se podělíte
s čtenáři.
Vařím velmi ráda, podělila bych se o
tradiční a jednoduchý recept

RECEPT
Jihočeský Kuba. Je to
postní jídlo na Štědrý
den (tento rozhovor se
natáčel ve vánočním
čase), který rozhodně
není tak známý, jak
by se mohlo zdát. Je
to recept skutečně z
postního času, našel
dokonce své místo i v
makrobiotické kuchyni.
Malé krupky se na noc
namočí, druhý den se
uvaří a scedí. Pak si
uvaříme houby zvlášť,
cibulku zvlášť. Dáme
do pekáče a přidáme
česnek, sůl, majoránku, škvarky na sádle.
Zapečeme v troubě s
kysaným zelím a domácí nakládanou okurkou dle znojemského
receptu.

8. V jakém typu obchodů nakupujete nejčastěji?
Čím jsem starší, tím nakupuji v menších obchodech. Velké řetězce mě
znervózňují, ve finále utratím mnohem víc, než jsem původně zamýšlela. Půjdu raději do více malých
obchůdků než do jednoho velkého.
Mám ráda trhy s domácími potravinami, vím, že je to lepší než uměle
nasvícené potraviny v hypermarketech, tvářící se velmi zdravě. Upřednostňuji kvalitu před kvantitou a
jsem ochotná si připlatit. V Základní
škole a Praktické škole Svítání, kde
jsem ředitelkou, si v sezóně necháváme vozit do školy vždy jeden den
v týdnu produkty od regionálního
pěstitele.

9. Řešíte původ surovin i v
restauraci?
Zatím neřeším.

10. Jste gurmán, a jaké je
Vaše oblíbené jídlo?

Jsem na sladké, není například nad
borůvkové koláče. Ráda vařím pro
rodinu, jsem spokojená, když všem
rodinným příslušníkům uspokojím
jejich chutě - a ty jsou od sladkého
až po to masíčko. Taková husa, která
vyrostla tím, že se pásla na trávě, s
domácími bramborovými knedlíky a
zelím, není potěšení jen pro chuťové
pohárky, ale uspokojí i mojí podstatu. Na druhou stranu mám ráda i od-
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Chraňte ČESKÉ potraviny, podpořte ČESKÉ zemědělce

850 milionů z kapes daňových poplatníků

Vyráběli byste dál i za
polovinu svých nákladů?

Na začátku května jsem si přečetla
článek o tom, že stát bude dotovat
zemědělce za lepší mléko, které
ve skutečnosti lepší nebude. Nás,
daňové poplatníky, to bude stát
850 milionů korun.
Páni, po přečtení takového článku
bych byla jako obyčejný konzument také naštvaná.

Co myslíte? Jak dlouho budou
schopni zemědělci vyrábět pod
náklady tuto komoditu? Kdo z Vás
by cokoliv vyráběl a dostával často
i polovinu nákladové ceny?

Ukončení mléčných kót
a Ruské embargo
Jako zemědělec tuhle informaci ale zkusím rozklíčovat. V roce
2015 skončily mléčné kvóty na výrobu mléka v ČR. To jsme všichni
věděli roky dopředu. Tak to bylo
domluveno.

V okolních státech
se na ukončení mléčných kvót připravovali.
Paradoxně navyšovali
stavy mléčného skotu
o 20-30%.
V Čechách se vyčkávalo. Předpokládali jsme, že se ceny sníží.
Mohli jsme přece mít alespoň připravený materiál pro případ krize,
která nastane, a která se předpokládala.
Do hry ještě vstoupilo Rusko se
svým embargem a najednou se
všechno sečetlo.

Výkupní ceny mléka
jsou i 4 koruny za litr
Mléka je všude víc než dost, a tak
ceny klesly pod očekávání. Průměrná nákladová cena litru mléka
u nás se uvádí kolem 8,26 Kč. Výkupní cena se nyní pohybuje mezi
6 – 7 Kč za litr. Rozdíly jsou způsobeny příplatky za složky mléka. Ty
záleží na plemenu, způsobu chovu
aj. Další prognózy ukazují na stále
klesající trend cen. Některým soukromým zemědělcům mlékárny
vypovídají smlouvy. Mléko od nich
vykupují jinde, mnohdy i za 4 Kč
za litr.
16

Kdo z Vás by chtěl znát cenu za
svůj výrobek až měsíc po jeho prodeji? Takhle to totiž je!
Zemědělci se dozvídají ceny za
mléko zpětně.
Dotace ve skutečnosti činí 0,30 Kč
na litr mléka, možná i méně!
Ona dotace, pokud splní přísná
kritéria, pro ně znamená cca 0,30

Kč (možná i méně) na litr mléka
navíc. Ano, nás daňové poplatníky
to opravdu bude stát 850 milionů.
Zemědělci si ovšem své kapsy
opravdu nenamastí.

Ti šťastnější místo
6,20 Kč budou dostávat 6,50 Kč za litr
svého mléka.
Dál stejně tratí necelé dvě koruny
za litr. Denně tak přicházejí průměrně velké podniky o desítky tisíc korun. Jako řádně platící daňový poplatník budu ráda, když i tak
malou podporu dostanou.

Osobně mléko kupuji stejně v automatech za 15 Kč. Je čerstvé a
plnotučné.

Platíte méně za sýry a
jogurty?
Věřím v kvalitu našich surovin. A
jen tak mimochodem, když jsou
tak nízké výkupní ceny mléka,
všimli jste si jako zákazníci, že
byste platili méně například za
sýry nebo jogurty?
Já ne!
Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka
AK Chrudim a RAK PA

KLAS Nekoř - 20 let tradičního zemědělství
s využitím moderní vědy a techniky
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0GFüNGQFFQJ
2QPFüNÈQFFQJ

0GFüNGQFJFQJ

KLAS Nekoř
a.s. hospodaří
téměř 8.000 kg mléka s vysokým
JŌ5CHTCOGPVUM¶MCRGNC\G<7Ī8[UQMÃ/ØVQ
5RQNGìPÃQſEK¶NPÈ\CJ¶LGPÈCMEG
v krásné a DWFGXPGFüNKXGJ
členité krajině
v podhůří
obsahem toho, co je na mléku
JŌ&üVUMØHQNMNQTPÈUQWDQT2GTPÈìGM
Orlických hor,
nedaleko
od Pastvinnejhodnotnější, tj. bílkovin a tuku.
PC2GTPīVØPUMÃOP¶OüUVÈ
JŌ\CJ¶LGPÈCRĥGFUVCXGPÈPQUKVGNĵQD[ìGLĵ\X[MĵCNKFQXØEJ
ské přehrady, na výměře
1511 ha,
V rostlinné výrobě se jednak snažíVTCFKEX2CTFWDKEMÃOMTCLK
z toho 447 2GTPīVØPUMÃP¶OüUVÈ
ha luk a pastvin,
a to zeme o co nejkvalitnější krmivovou
JŌ5CHTCOGPVUM¶MCRGNC\G<7Ī8[UQMÃ/ØVQ
&GP\GOüFüNEĵ
jména v katastrech
obcí
Nekoř, Šedi- základnu, tj. vedle luk a pastvin
2ĥKLðVGUGUG\P¶OKVUVTCFKEGOKFQŀÈPGMŌQUNCXUMNK\Pü
LFtFK
vec, Sobkovice
a Studené.
Průměrná
se jedná o jetel, LOS a kukuřici,
RQVTCXKP¶ĥĵCXGPMQXC
ĥGOGUGNKICUVTQPQOKG
L
nadmořská2CTFWDKEMÃJQMTCLG
výška našich
polí a luk je na orné půdě. Přes velké zatížení
<¶DCXP¶RQ\P¶XCEÈUQWVüŀUMQNGOīVüUVÈ
v rozmezí 500
– 600 metrů. Krajina
skotem se snažíme
v rostlinné výP\ãO
0GFüNGQFJFQJ
<¶OGM2CTFWDKEG
robě o další specializace. Pěstujeme
 je velmi malebná na pohled, ale
6TCFKEGCĥGOGUNC
složitější na zemědělské podnikání,
na téměř 200
ha trávy a jetel na seXRTG\GPVCEKUVĥGFPÈEJīMQN
o čemž svědčí, že veškeré pozemky
meno
a na naší posklizňové lince
HWLFH
2CTFWDKEMÃJQMTCLG
se pohybují cenově okolo 3,- Kč/m2.
specializované
na drobná semena,
V našem podnikání se snažíme
takto
vyprodukovaná osiva, naše
0GFüNGQFFQJ
dlouhodobě rozvíjet, i v této oblasti, 2QPFüNÈQFFQJ
či našich množitelů, ﬁnalizujeme
moderní zemědělskou činnost,
a prodáváme samostatně v podobě
doplňovanou, a to také v této
jednotlivých druhů, ale také v po8ØUVCXCJKUVQTKEMÃJQ\GOüFüNUMÃJQP¶ĥCFÈ

krajině tradičně,
činností obchodní
době směsí pro 8UVWR\FCTOC
různé zemědělské či
8¶\¶PÈRQXĥÈUGNCUPQRĵUVCXüPÈRCP¶MĵON¶EGPÈQDKNÈ
a poskytováním služeb. Dlouhotechnické využití.
Dalším důležitým
<¶īVKVWPCFCMEÈRĥGX\CNK
&QO¶EÈ\XÈĥCVC\VTCFKìPÈEJJQURQF¶ĥUMØEJEJQXĵ
době chováme cca 600 ks dojnic
oborem
naší rostlinné výroby jsou
/CTKCP,WTGìMCOKPKUVT\GOüFüNUVXÈ
&QXGFPQUVPÈUQWVüŀGRTQFüVKKFQURüNÃ

červenostrakatého plemene.
Velkou/CTVKP0GVQNKEMØJGLVOCP2CTFWDKEMÃJQMTCLG
olejniny – řepku pěstujeme na cca
8ØTQDCWRQOÈPMQXØEJFQŀÈPMQXØEJRĥGFOüVĵ
,CPC2GTPKEQX¶P¶OüUVM[PüJGLVOCPC
tradici, s řadou úspěchů,
má
zdejší
120
ha s výnosem posledních let
(NCīKPGV¶ĥRQFVTJPGCVOQUHÃTWNKFQXÃJQXGUGNÈ
8¶ENCX-TQWVKNTCFPÈ2CTFWDKEMÃJQMTCLG
šlechtitelský chov červenostrakaté3,5 t/ha a mák na 40 ha s výnosem
/CTVKP%JCTX¶VRTKO¶VQTOüUVC2CTFWDKE
1DìGTUVXGPÈXTGŀKKUVĥGFPÈEJīMQNQEJWVP¶VGVTCFKìPÈFQŀÈPMQXÃ
ho skotu.DosahujemeRQMTO[CP¶RQLG
užitkovosti /KTQUNCX6QOCPRTG\KFGPV#IT¶TPÈMQOQT[ê4
přes 1 t/ha. Vedle krmných obilovin,

]

/CTVKP2ØEJCRĥGFUGFC<GOüFüNUMÃJQUXC\Wê4

dojný skot ve stejné výši 600 ks,
kde se výnos
pohybuje mezi 6 – 7
JŌHQNMQX¶UMWRKPC&GXÈVMC
protože se domníváme, že do této
t/ha, se nám v posledních letech
ŌJŌEKOD¶NQX¶UMWRKPC\7JGTUMQJTCFKīıUMC&QNė¶EK
krajiny patří. Zároveň, díky pestré
daří vypěstovat na 70 ha ječmen
ŌJŌ&üVUMØHQNMNQTPÈUQWDQT2GTPÈìGM
sladovnické
kvality, s průměrným
činnosti a díky živočišné výrobě
ŌJŌURQNGìPÃQſEK¶NPÈ\CJ¶LGPÈ-TCLUMØEJFQŀÈPGM
výnosem
mezi 7 – 8 t/ha. Poskytuje- zaměřené na přidanou hodnotu tj.
ŌJŌJWFGDPÈUMWRKPC%TQUU%QWPVT[
na mléko, držíme stabilně zaměstme celou
škálu služeb zemědělskou
ŌJŌ-CTGN)QVV4'8+8#.
nanost okolo 90 lidí a ﬁrma stejně
technikou
např. od setí kukuřice, až
po její sklizeň
aj. Určitou zajímaŌJŌ\RüXCìMC-4+56
0# tak stabilně dosahuje kladných
vostí je, že dlouhodobě zajišťujeme
hospodářských výsledků
V naší společnosti se snažíme
menší služby v autodopravě, např.
o rozvíjení tradičního zemědělského
naší vlastní cisternou tradičně zajišpodnikání, a to ve prospěch, nejen
ťujeme pro mlékárnu svoz našeho
svých zaměstnanců (všechno jsou
mléka, i některých okolních zemětradičně pracovníci z okolních obcí),
dělců. Nezanedbatelným doplňkem
ale také i ve prospěch krajiny, půdy,
na úseku RV je prodej osiv kukuvenkova a spotřebitelů českých pořice a řepky od ﬁrmy Pioneer. Naší
travin. Zároveň se snažíme pomocí
hlavní obchodní činností, s tradicí
7M¶\MC\GOüFüNUMÃVGEJPKM[
Agrární komory o to, aby tento
20 let, je prodej a servis zeměděl1EJWVP¶XMCCRTQFGLXÈVü\PØEJXØTQDMĵUQWVüŀG/.52CTFWDKEMÃJQMTCLG
přístup k aktivnímu zemědělství, byl
ské techniky,
kde ve Východních
Čechách,È\F[MQėUMØOKRQXQ\[
region zastupujeme značky co nejvíce zohledněn také v agrární
œ<GOüFüNUVXÈŀKLGőŌUQWVüŀGRTQFüVKKFQURüNÃ
politice naší země.
CLAAS, Väderstad,
Kverneland,
( )*+,-+./.,/,0-
Annaburger
a De Laval.
&&/#.(#2CTFWDKEGŌMTGCVKXPÈVXQĥGPÈRTQFüVK/+0+<11
Ing. Leoš Říha
Díky-T¶NKìÈJQR.QWVMQXÃFKXCFNQ-Q\NÈMDWFGJT¶VQFCQFJ
této pestré činnosti držíme, 1112 #
ředitel2
KLAS Nekoř a.s.
)*+,-+./.,/,0-
v dobách
dobrých i zlých, stabilně (
$2
 3 #
2
víceprezident
Agrární
komory ČR
2ĥGFUVCXGPÈ\¶LOQXØEJURQNMĵUFTWŀGPÈCRCTVPGTUMØEJURQNGìPQUVÈ

1112
# 2
 )*+,-.-.+4456/
$2
 3 # 2
(
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 )*+,-.-.+4456/
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- osobní odběr na posklizňové lince travních
semen v areálu společnosti






v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin nebo dle tel. dohody

BC

E!

y informace a objednávky na tel.: 465 676 453, 720 235 877, 465 676 445, e-mailem: klas@klas-nekor.cz
doprava: možno i na dobírku a pro odběr nad 500 kg v rámci ČR ZDARMA
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Tuky
Méně je více!
Tohle motto platí téměř všude. U
spotřeby tuků dvojnásob, alespoň
dnes, kdy se vozíme v autech, sedíme u PC, máme mobily a vrata
na dálkové ovládání.

V době dávno minulé, v době našich
předků ba přímo
prapředků byl tuk
alfou a omegou pro
jejich existenci.
Byl považován za elixír, který dodával sílu a energii. Stejně tak,
jako se vyvíjelo lidstvo, vyvíjeli se
zdroje tuků, které se konzumovaly. Z vykopávek bylo doloženo, že
předci rozbíjeli dlouhé kosti, aby
získali morek.
Konzumovali syrového maso a
postupně se ho naučili i zpracovávat. Vařili kosti, začali konzervovat
maso primitivním způsobem uzení. Naučili se stloukat mléko na
máslo. Samotný Řím máslo znal.
Obecně lze tedy říct, že by dnešním dietologům a lékařům lezly oči
z důlku. Jednoznačně prim tvořili
tuky živočišné. Zajímavé je, že
například cena másla byla vždy
vyšší, než cena sádla. Ne všichni
si však mohli tento luxus dovolit.
Šlechta například používala sádlo
z divoké zvěře.
S válkou a šetřením se začaly vyrábět margaríny. Tedy náhražka
másla. Vyráběly se z kde čeho.
Dnes je jejich výroba podobná výrobě másla a je ze zásadně rostlinných složek. Jenže ty nekvalitní
margaríny bohužel nezmizely. Začaly se přidávat a zpracovávat, a
tak se elegantně schovaly. Důvod
je jediný. Jsou levné.
Rostlinné tuky jsou především oleje. Slunečnicový, řepkový, olivový,
lněný, ořechový, kokosový, palmový a spousta jiných. Palmový olej
je nyní více jak půl roku na pranýři.
Začaly se objevovat zprávy o jeho
škodlivosti. Začala jsem tedy pátrat jen tak letem světem doma v
našich zásobách, kdeže jsme ho
jedli a jíme, aniž o tom víme.

Palmový tuk
najdete i v kávě!
Hojně je zastoupen ve sladkostech. Tatranky, sušenky, perníky,
čokolády, ale také v chipsech.
Překvapená jsem byla, že jsem
našla tuk i v rozpustné kávě. Když
nic, očekávala bych tuk mléčný, v
úpravě kávy 3 v 1, ale ten to nebyl…
Proč není palmový olej ideální?
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Neobsahuje sice transmastné kyseliny, ale větší množství nasycených kyselin. Kvůli tomu dokonce
společnost pro výživu vydala doporučení pro výrobce, aby spotřebu tuku z palem při výrobě potravin snížili.
Je to určitě správné rozhodnutí a
ochrana spotřebitele. Řada z nás
ani netuší, v čem tento olej baštíme. Jistě, je na nás, jestli si vybereme chléb s margarínem, sádlem
nebo tvarohem.
To ovlivnit můžeme. Už se ale
nebudeme tolik orientovat ve
sladkých výrobcích. Přeci jen,
kupujeme je našim dětem. Ano,
můžeme si přeci přečíst etiketu,
ale…. Máme přeci právo na kvalitní potraviny bez dvouhodinového
studování s lupou etiketu každého
výrobku.
Ať si dáte chleba se sádlem nebo
máslem, pochutnejte si na něm.
Pak se ale nezapomeňte jít projít.
Oni ti předci, než vydolovali kousek morku, nebo vychovali to prase, si něco „mákli“.
Pár fotek, které jsem pořídila z
náhodného prozkoumání všeho
kolem mě. Čokoládový zajíc, který
má složení na pozlátku ve všech
možných jazycích, jen ne v češtině, mě pobavil.
Na jeho dně je nálepka s datem
spotřeby. Jsou na ní viditelné vybledlé popisky které, když nepřečtu vytváří dojem, že jsou na druhé
straně. Pak si všímám malého zašedlého okraje, který jakoby vyzýval k odlepení.
Logicky bych si myslela, že složení najdu po odlepení zespodu
nálepky a nic. Vlastně jsem se
ani nedočetla, jestli je čokoládový
(určitě procento kakaa ve výrobku)
nebo ne.

Zabijáci 21.století
Zabijáci
z kuchyně

ničná mouka pro výrobu chleba, je
tmavší.
Rovněž znáte označení mouky
OO.

Zabiják č.3
MOUKA

Jde o kvalitu respektive
o obsahu lepku.

V týdeníku Téma jsem četla
zajímavý článek o zabijácích
21. století aneb „Bílí zabijáci v
kuchyni“!
Je bílá mouka stejná
jako cukr?
Kromě bílé barvy mají tyto dvě suroviny podobný glykemický index.
To znamená, že tělo po konzumaci
velmi rychle přijme velké množství
energie. Říkají se jí také bílý jed
nebo lepidlo, často neprávem.
Bílá mouka vzniká semletím endospermu zrna nejčastěji pšenice.
Tedy zrna, zbaveného ochranných
obalů – pluch. To proto, aby byla
bílá. Podle toho jak hrubě se namele, rozlišujeme hladkou, polohrubou a hrubou mouku. Bílá pše-

Taková mouka je nejlepší pro výrobu pečiva.
Obilné zrno je obecně zdroj proteinů, český bílkovin. Nejznámější je
lepek (gluten). V současné době
stoupá počet lidí, kteří mají intoleranci na lepek.

Trpí chorobou tzv.
celiakie.
Jedná se o onemocnění tenkého
střeva, konkrétně jeho sliznice. Typické je ubývání na váze, průjmy
atd. Malé děti nerostou. Choroba
je nevyléčitelná, částečně geneticky determinovaná. Lidé trpící touto
chorobou musí držet tzv. bezlepkovou dietu. Příznaky choroby pak
vymizí.
Náhradou pro ně je z těch nejběžnějších rýže, kukuřice, pohanka,
respektive výrobky z nich. Speku-

lovat o tom, že nemocných přibývá nebo se v dnešní době na tuto
chorobu snáze přijde, je diskutabilní. Každopádně, dnes bychom
neměli potkávat mrňousky sedící v
kočárku žvýkající rohlík.
Dětem se do 1 roku bílé pečivo
nedoporučuje konzumovat, právě
kvůli možnému riziku onemocnění
celiakií.
Lepek je ale velmi důležitou, ba
přímo strategickou bílkovinou pro
pekaře. Parametry potravinářského obilí také mimo jiné uvádí obsah lepku. Jeho přirozenou vlastností je, že na sebe váže vodu,
bobtná.

To je alfa a omega pro
kynutí těsta.
Takové je zároveň tažné a pružné.
Je to základ krásně nadýchaných
a křupavých rohlíků, ale i jiných
pečených výrobků.
K výrobě chleba se používá bílá
pšeničná mouka a může se kombinovat i s jinými druhy. Klasická je
pro chléb žitná. Tu nejhojněji používali naši předkové. Takový chléb

je nižší, protože žito neobsahuje
tolik lepku. Chlebu rovněž dodá
cenné látky, jako jsou vitamíny B a
E, ale i minerály, třeba železo.
Tušili jste například, že žitný kvásek, který se stále ještě používá, i
když ne tak hojně jako dřív, obsahuje bakterie rodu Lactobacillus?
Zajímavé také je, že například bílé
pečivo je doporučováno sportovcům, právě pro vysoký glykemický
index, jak jsme zmínili na začátku.
Je to pro ně prostě rychlý zdroj
energie. Malým dětem od 1 do 3
let se doporučuje spíš než celozrnné pečivo také to bílé. Celozrnné
je příliš hrubé do jejich zažívacího
traktu.
Nezatracujme tedy úplně bílou
mouku, pokud jsme zdraví. Zamysleme se spíš nad naším životním stylem obecně.

Vždyť i pro naše předky
byla bílá mouka
luxusem, peklo se z ní
jednou za týden a nevyhodila se ani kůrka.
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Generální sponzoři

Agrall zemědělská technika
AGRICOL, s.r.o.

výroba mléčných výrobků a sýrů

Comagrin a.s.

obchod s komoditami

DLF Seeds, s.r.o.

šlechtitelská stanice trav a jetele

KLAS Nekoř a.s.

moderní zemědělství, prodej osiv a zemědělské techniky

MACH DRUBEŽ a.s.

Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH

osiva kukuřice, řepky, slunečnice a konzervanty

VVS Verměřovice s.r.o.

odborník na výživu hospodářských,
domácích zvířat, zvěře i koní

Hlavní sponzoři
Česká pojišťovna a.s.
Envi Produkt, s.r.o.
RENOMIA, a.s.

Sponzoři:

AGROING BRNO, s.r.o.
Agrospol Czech spol. s r.o.
BASF, spol. s r.o.
DSP Engineering s.r.o.
Leading Farmers CZ, a.s.
LUMIUS, spol. s r.o.
PALENT-ZENTPRO, s.r.o.
Selgen, a. s.
Syngenta Czech, s.r.o.
UniCredit Bank
Vaspo Vamberk, s.r.o.

Mediální partner:
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
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