Rozhovor s Pohlreichem

Mám obavu, že hlavním cílem českých
zemědělců...
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30. ČERVNA 2017

Mýty z médií a fakta

Když už tedy přepočty
podpory na jeden litr
mléka, pak je důležité,
aby byly nezavádějící...
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Čtvrtá průmyslová revoluce

V českém zemědělství
se v současnosti objevuje problém, který
dosud nebyl tak výrazný...

Zemědělství je poslání

Zemědělství není obyčejné povolání.
Je to poslání...

str. 15
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ZPRAVODAJ
PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Co červenec nedovaří, srpen neupeče.

Úvodní slovo
Vážení kolegové,
stojíme na prahu žní a to vše je
dost dobrý důvod, proto abychom
na zahájení největší polní přehlídky v České republice Naše pole
v Nabočanech připomněli to hlavní, co ovlivňuje naši rostlinnou výrobu. Právě zde byla příležitost říct
právě v symbolu „Naše pole“, abychom si chránili naše pole. Podle
selského rozumu jsou pole právě
to podstatné pro budoucnost zemědělců ale hlavně pro obyvatele
této země.
Jednak se jedná o ochranu zemědělské půdy, tím nemyslím
Protierozní kalkulačky, ale to co
je opravdu důležité. Chceme se
o to legislativně snažit tak jako
v ostatních vyspělých EU zemích,
aby půda zůstala v rukou místních
zemědělců.

Skutečná
ochrana půdy
spočívá v zamezení zabírání kvalitní
orné půdy na
betonové
a asfaltové plachy
logistických
center.
Dále skutečná ochrana půdy spočívá v zamezení zabírání kvalitní
orné půdy na betonové a asfaltové
plachy logistických center. Uznávám, že tam pak už eroze oprav-

du není a kde nic není, ani smrt
nebere. Jediná dešťovka tam pak
může být požární nádrž, ale tak
si snad zadržování vody v krajině
nepředstavujeme! Řešme tedy
v zájmu našich občanů stejně
rychle ochranu půdy před výprodejem z rukou místních zemědělců
a před zbytečným zastavováním
jako před erozí.
Erozi spíše vyřešíme než
trestáním a omezováním
zemědělského podnikaní
bez náhrady tím, že vytvoříme zajímavé podmínky pro
citlivé komodity, aby byly
pro zemědělce rentabilní
a nebyl zemědělec tolik
tlačen do úzkých osevních
postupů.
Druhá věc, která je pro naše pole
důležitá souvisí s tím, že si párkrát zavolíme a máme tu nové
období tzv. SZP. Musíme se snažit
v zájmu správného ekonomického
využití ekonomických prostředků,
aby zemědělské podpory šly skutečně k zemědělcům a také u nich
zůstaly. Maximálně musíme omezit situaci, kdy je dotační politou
z EU náš zemědělec korumpován
k tomu, aby uvolňoval trh ostatním
zemím pro komodity s větší přidanou hodnotou.
Za třetí chci připomenout situaci kolem prostředků na ochranu
rostlin. Ochrana rostlin není žádná
snůška jedů, jak někdy vyznívá od
lidí, kteří o tom nic neví. Zapomí-

náme, že ochrana rostlin před chorobami a škůdci je o tom, abychom
měli dostupné a zároveň kvalitní
potraviny. Nebo snad někoho láká
představa konzumovat potraviny
ze surovin plných plísní a škůdců?
Dál se na to zapomíná i v greeningu v případě ohrožení by měla být
možnost, aby i zde rostliny byly bez
škůdců a chorob, tj. zelené. Greening snad není o tom, abychom na
polích vytvářeli prostor pro choroby, škůdce a plevele. Měli bychom
mít možnost zasáhnout alespoň
v tom případě, když je vysoce překročen práh škodlivosti a dochází
k potlačení podstaty ozelenění.
Některá opatření na poli ochrany rostlin ze strany EU jako např.

zákaz neonikotinoidových mořidel
jdou bohužel proti ochraně rostlin
s využitím nejmenšího množství
přípravků. Myslím si, že máme
jako evropští zemědělci nárok na
to, aby se nejen politicky a neodborně zakazovalo, ale spíš na to,
aby se podporoval i na tomto úseku pokrok a vývoj k dokonalejším
technologiemi.
Jako RAK PA se budeme snažit, aby pokrok v zemědělství šel
v souladu s odborností a v duchu
selského rozumu.
Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR
a předseda představenstva RAK PA
a Ing. Rektorisová Vanda
ředitelka RAK PA
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VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ

Partner
Agrární
o
k mory ČR

Největší pojišťovací makléř
v České republice
Proč s RENOMIA AGRO
�
�
�
�

Nejlepší ceny i podmínky
Garance kvality
Široký rozsah pojistného krytí
Rychlé řešení škod

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

Pojišťujeme
�
�
�
�

Zemědělská rizika
Majetek a stroje
Odpovědnost a finanční škody
Zaměstnance

+420 221 421 788

www.renomiaagro.cz

Chceme být Vaším dlouhodobým spolehlivým
obchodním partnerem pro obchod se zemědělskými
komoditami, zejména obilovinami, olejninami,
rostlinnými oleji a krmivy.
Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat
Ing. Zdeněk Starosta:
Tel.: +420 605 722 222, mail: zdenek.starosta@comagrin.cz
Ing. Zdeněk Sláma:
Tel.: +420 731 412 638, mail: zdenek.slama@comagrin.cz
Ing. Vlastimil Polách:
Tel.: +420 606 626 494, mail: vlastimil.polach@comagrin.cz

Ostatní kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách: www.comagrin.cz
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www.rakpa.cz
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. Ochrana zemědělské půdy a zejména orné je důležitá i při řešení územních plánů pozemkových úprav
a při zajištění správného odborného hospodaření s vyvážených osevním postupem s dostatkem kvalitní organické hmoty.

2. Zemědělské podpory

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

3. Podpora všech citlivých komodit

Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být zejména podpora
citlivých komodit srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových. Je potřeba
srovnat nejenom výši podpor, ale i podmínky pro jejich poskytování.

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. Podpora komerčního pojištění by měla být dostupná i velkým firmám a zaručena ve vyšší míře než je tomu
doposud.

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 významné pro celou společnost.
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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byly včas zajištěny a použity.

partnera. Pokud se dostanete

připr

tel.: 80

„Díky nadstandardnímu přístupu banky jsme nezůstali jen
u plánů, ale pustili jsme se do rozvíjení našeho podniku,“
říká Ing. Jaroslav Wohlhöfner,
ředitel Zemědělského družstva
Chýšť.
Jak zpětně hodnotíte rok 2016?
Ohlédnutí za loňským rokem pro
nás znamená celou řadu úspěchů,
a to především těch výrobních
a ekonomických. Na druhou
stranu se musíme vyrovnávat
s novým fenoménem, kterým
je sucho.
Jsou investice tím, co Vás žene
vpřed, a jaké chystáte na letošní
rok?
Další rozvoj našeho podnikání je
spojen s investicemi. Chystáme
rozšíření posklizňové linky o nový
příjmový koš, rozšiřovat budeme
i skladovací prostory pro obiloviny.
Ale čeká nás také výstavba stájí
pro jalovice společně s tím, jak
zvyšujeme stavy skotu.
Co vnímáte, že je při spolupráci
s bankou pro Vás nejdůležitější?
Na čem Vám záleží, když banku
vybíráte?
Klíčový je vztah s naším bankéřem
a jeho pomoc například při hledání
způsobů a možností investic, které
by nás jako ﬁrmu posunuly dál.
I díky tomu jsme už mohli
uskutečnit nákup zemědělských
strojů a stejně tak investovat
do staveb. Podařila se nám velmi
kvalitní přestavba bývalého
kravína na novou moderní stáj
pro odchov mladého dobytka.
Zkrátka díky nadstandardnímu
přístupu banky jsme nemuseli
zůstávat jen u plánů na papíře,
ale skutečně jsme se do rozvíjení

Jednou z investic, kterou ZD Chýšť s pomocí Sberbank
uskutečnilo, byla přestavba bývalého kravína na moderní stáj.
našeho podniku pustili. Dostupné
ﬁnancování tak vnímám jako
zásadně důležitý výsledek
spolupráce s bankou.
A ze zkušeností vím, že u jiných
bank to není zdaleka tak
samozřejmé.

Proč byste Sberbank doporučil
svým kolegům zemědělcům?
Je to vlastně docela jednoduché.
Individuální přístup je to, co dělá
ze Sberbank špičkovou banku. Jsem
spokojený s tím, jak dokáží řešit
ﬁnancování skutečně rozmanitých
zemědělských projektů.

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE
Financování investic
• splácení sjednáme podle
sezónnosti peněžních toků
zemědělského podniku
• maximálně se přizpůsobíme
podmínkám případně
schválené investiční dotace
Zemědělská půda
• ﬁnancujeme nákupu
i reﬁnancování již nakoupené
půdy až do 100 % kupní ceny
• splatnost až 20 let
Zemědělská technika
• ﬁnancujeme 100 % kupní ceny
včetně DPH
• splatnost až 8 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí
běžných provozních potřeb
v průběhu sezóny
• zajistíme předﬁnancování
dotací
Dotační poradenství
• máme zkušené odborníky, kteří
pomohou v oblasti dotací
• hledáme řešení přesně na míru
podnikatelského záměru
• dlouhodobě a úspěšně
spolupracujeme s PGRLF, naše
produkty jsou kompatibilní
s podmínkami fondu

Regionální bankéř pro ﬁnancování v zemědělství
Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 437 137

Firemní centrum Sberbank
tel.: 800 133 444, e-mail: ﬁrmy@sberbankcz.cz
4

Ohlédnutí za našimi akcemi:
Seminář Dotační možnosti 2017 v Tuněchodech
6. 4. 2017
V Pardubickém kraji probíhá „maraton“ seminářů na téma Dotační
možnosti 2017 – jednotná žádost,
který pořádá MZe, SZIF v rámci

aktivit Celostátní sítě pro venkov
v Pardubickém kraji s Agrovenkovem o.p.s.

MZe a opravdu umí předávat informace. Zkrátka je to dobrá a oblíbená lektorka.

Přednáší Ing. Jitka Tvrzníková,
která je akreditovaným poradcem

K administraci žádostí hovoří pracovníci ze SZIF.

Bohužel ve čtvrtek 6. 4. 2017 nás
v Tuněchodech zklamala technika
a nefungoval mikrofon. Ukřičet sál,
v kterém sedělo 150 zemědělců,
nebylo jistě jednoduché a my se
omlouváme všem posluchačům.

Včely a zemědělství
12. 4. 2017
Kvalitní lektoři přitáhli pozornost
obou skupin, které tu dnes byly
přítomné. Zaznělo tolik zajímavostí, že je lze jen těžko uvést v této
písemné podobě. Snažili jsme se
vybrat opravdu jen ty nejzajímavější. Závěrem jsme zahájili výzvou,
že každý včelař chce znát své zemědělce a každý zemědělec chce
znát svého včelaře.

zkreslených informací mají na svědomí často sdělovací prostředky.
Žlutá auta na jaře, žlutě poseté parapety oken nemá na svědomí pyl
řepek, ale pyl jehličnanů. Pyl řepek
je nelétavý a málo alergizující.
Rovněž to, že řepka poli neprospívá a je erozní plodinou, je mýtus.
Častěji jsou pro včely nebezpečné různé kombinace prostředků
a jiných postupů než samotné pes-

ticidy, fungicidy aj. Zemědělci musí
splňovat legislativní požadavky
a jsou kontrolováni.
Rovněž řepky jako „jed“ pro srny
je diskutabilní. Mnohem víc srnek
zahyne pod koly aut. Nelze proto
vytrhnout jedinou informaci z kontextu, vždy má širší souvislost.
Přijďte pro příště diskutovat mezi
nás.

Problematika z pohledu zemědělců byla věnována kontroverzní
řepce a naťukli jsme i slunečnici.
Své stanovisko zaznělo i za včelaře od člověka fundovaného, který
je pracovníkem VÚV Dol. Vzájemně jsme došli ke shodě, že spoustu

Polní den věnovaný řepce, trávě, jetelu a technice
23. 5. 2017
Program byl opravdu velmi zajímavý. Aktuální marketing olejnin

- ceny řepky, osevní plochy, škůdci
i choroby, prognózy. Novinky
ohledně legislativy - ochrana půdy
před erozí. Odrůdy trav, jetelů.

Nejlepší technika na světě - stroje Class. Pojízdná laboratoř firmy
Pioneer, vzorkování obilí firmou
Leading Farmers.

Zakončeno výbornými vepřovými
steaky. Kdo nepřišel, možná senážoval, každopádně může litovat.

Orlický pohár - chovatelský den
30. 5. 2017
Výstraha ČHMÚ před vysokými
teplotami neodradila nikoho z pořadatelů a chovatelský den Orlický pohár 2017 se konal v areálu

podniku HORAL a.s. Hláska na
Rychnovsku. Naštěstí na nebi
byly mraky, které schovávaly slunce. Cestou z Chrudimi si nešlo
nevšimnout, že teplé počasí nahrávalo senážování téměř všude.

Přesto se to na účasti tolik neodrazilo. Zemědělci si nenechali tuto
událost chovatelů z okolí ujít. Prezentovaly se i firmy, které se zemědělstvím úzce souvisí. Potkali
jsme se s partnery RAK PA, kteří

pokud nebyli na našem stánku, vystavovali sami. Zajímá Vás vítězka
v kategorii plemenic z programu
CZ ČESTR? Dojnice č.19 ze zemědělského družstva PODORLICKO
a.s. MISTROVICE. Gratulujeme!
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Naše pole v Nabočanech 2017
13. - 14. 6. 2017
Rok se s rokem sešel a největší
výstava věnována polním pokusům je zase za námi. Pondělní

déšť a vítr, který nás zastihl při přípravách, některým vystavovatelům
trochu zkoplikoval život, ale vše
jsme zvládli. Následující dny bylo
tak akorát. Výstavu zahájil ministr
zemědělství Marian Jurečka, který
se zastavil i na našem společném
stánku Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Navšítvila
nás spousta zemědělců, partnerů
RAK PA, ale i lidí, kteří se celoživotně zemědělství věnují třeba i na
věděcké úrovni.

Pokusy na porostech řepky jsme
bohužel letos vidět nemohli. Od
podzimu byla situace právě na
Chrudimsku s řepkami špatná.
Mšice a sucho způsobily své. Ně-

které podniky měly i 90% zaorávky.
Tak zase příští rok, vždyť přípravy
na něj začínají prakticky už nyní.

Navštívili jsme:
Debata s velvyslancem Kazachstánu a Zemědělský den
v Mžanech, který je tradičně ve středisku Sovětice
4. - 5. 5. 2017
Byli jsme pozvání na debatu se
zástupcem, velvyslancem, Kazachstánu, která proběhla dne
4. 5. 2017. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí o zemědělství
tohoto státu, který je jistě velkou
příležitostí v podnikání pro naše
zemědělce. Potenciál můžeme

hledat v nových technologiích,
které bychom my z Čech mohli do
Kazachstánu poskytnout. Velmi
příjemná atmosféra a bohatý program nijak neovlivnilo to, že jsme
vydrželi poslouchat do úplného
konce. Velmi mile překvapila skladba přítomných zástupců a to jak z
řad firem, tak i lidí ze státní správy,
kteří mají o zemědělství zájem.

Pardubicko jsme nezastupovali
pouze z Regionální agrární komory Pardubického kraje my, ale byla
tam spousta známých tváří z firem
právě i z tohoto regionu.Můžeme
tak s přehledem říct, že se jednalo
o akci pro celé Východní Čechy.
Nesmírně si toho vážíme a děkuji za pozvání k tomuto kulatému
stolu.

Nenechali jsme si utéct, ani druhý
den, který je věnován tomu praktického zemědělství – skotu především.
Snažíme se navštívit tuto akci
každoročně, a tak můžeme
s klidným svědomím konstatovat,
že je každým rokem lepší. Zaznamenali jsme i více vystavovatelů.

Výstaviště Brno - Animal TECH
11. 5. 2017
Nemohli jsme si nechat ujít tuto
výstavu a vypravili se také do Brna.
Opravdu se nemáme za co stydět. Krásné expozice jednotlivých
stánků ze všech oborů, které jsme
uvedli na začátku. I když nebyly

využity veškeré prostory výstaviště, za jeden den jsme nestačili
obejít, co jsme chtěli. Rádi jsme se
zastavili na slovíčko u některého
z kolegů či partnerů RAK PA.
Prohlédli jsme si některá z vystavovaných zvířat. Kriticky musím

zkonstatovat, že některá plemena krav jsem ani neznala, třeba
Aubrac a Parthenaise. Inovace
a pokrok je prostě všude.
Srdce mi plesalo, když jsem objevila některá vystavená zvířat z
našeho Pardubického kraje – ZD

Rosice, Ostřetín. Doufám, že byli
někteří z našich vystavovatelů
oceněni.
Doufám, že někteří uzavřeli obchod a že zkrátka byli a jsou spokojeni. Vždyť jsme - ČR právem
mezi desítkou nejlepších právě
v zemědělství.

Prima Bosch Fresh Festival 2017 Pardubice
16. - 18. 6. 2017
Letos nás potrápilo počasí. Chystali jsme stánky už v pátek dopoledne. Odpoledne však bylo vše
zase jako na začátku. Průtrž mračen a déšť učinily své. I v sobotu
někteří prodejci bojovali s větrem.
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Návštěvníků přišlo hodně a tak
někteří prodávající už ve tři hodiny
odpoledne měli vyprodáno.
V sobotu si v přímém přenosu „zavařil“ i Zdeněk Pohlreich. Na jeho
nevybíravý slovník je většina už
asi zvyklá. Tentokrát ale z vícero

zdrojů zaznělo, že už to přeháněl.
Stejně tak mě mrzí jeho prohlášení, že regionalita je na nic a nejlepší hovězí je americké. No, každý
máme právo na názor. A jak řekl
kolega, kdo ví, zda pan Polhreich
ví, že právě v Americe vesele používají antiobiotika a jiná léčiva,

která jsou v našich chovech zakázaná. Možná, že právě tyto látky
dodaly masu ten „pravý říz“...
Dnes se v tuto chvíli brány dostihového závodiště v Pardubicích
pomalounku zavírají. Tak třeba
zase za rok.

Huminové kyseliny fungují!
u huminových kyselin třeba
ochranné lhůty pro potravinová zvířata.

Ing. Jiří Teren
manažer prodeje

Na letošní výstavě AnimalTech v Brně se poprvé samostatně prezentovala také
společnost Humac Czech,
s. r. o. Firma nabízí organicko-minerální krmnou surovinu pro všechny druhy zvířat,
která má vysoký obsah huminových kyselin. Získávají
se z oxyhumolitu-leonarditu
a dále se chemicky nezpracovávají. Dají se využít pro
zvýšení úrodnosti zemědělské půdy, pro chov zdravých
hospodářských zvířat bez
používání antibiotik a na
ochranu životního prostředí.
Obchodní ředitel firmy Ing.
Jiří Teren vysvětluje, co
jsou to huminové kyseliny
a jak se dají v zemědělství
využít. Humino¬vé látky se
běžně vyskytují v půdě, rostlinách a zvířatech. Po¬dle
rozhodnutí EMEA (European
Medicines Agency) nejsou

Součástí huminových látek
jsou huminové kyseliny, fulvonové kyseliny a humin.
Struktura huminových látek
nebyla doposud objasněna,
ale je známo, že obsahují karboxylové, fenolo¬vé,
karbonylové, hydroxylové,
chinonové,
semichinonové, éterové, esterové, aminové, amidové a alifatické funkční skupiny. Jsou
velmi dobrými adsorbenty
různých látek, čehož lze
u živočichů využit k eliminaci a zmírnění toxických
účinků endo- a exogenních
jedů, hrají vý¬znamnou úlohu při vázání, respektive
uvolňování různých iontů
v gastrointestinálním traktu
a při úpravě pH.
Jedním z nabízených produktů firmy je Humac Natur
AFM, jehož základním materiálem je leonardit, tedy
stoprocentně přírodní látka s vysokou biolo¬gickou
účinností. Technologic¬ky
je aktivován na celkový obsah huminových kyselin nad
65 %. Produkt ve formě jemného šedočerného prášku
je určen pro všechny druhy
zvířat, včetně domácích.
Humac Na¬tur AFM Liquid
je hnědočerná suspenze
určená zejména telatům od
1. dne po narození. Přidává
se do mléčných nápojů po
dobu 3 týdnů.

Přípravky dodávají minerální látky a stopové prvky
v chelátové formě, působí
detoxikačně a antisepticky.
Používají se jako prevence
a podpora léčby průjmových onemocnění, dyspepsií a různých intoxikací.
Působí stimulačně na trávení, podporují re¬produkci
a produkci živočišných produktů bez reziduí.
Huminové kyseliny mají
velkou adsorpční kapacitu,
vážou na sebe toxické látky
a viry v trávicím systému zvířat, které se s nimi
vylučuji trusem. Zajišťují detoxikaci organizmu,
podporují imunitní systém
a aktivují metabolizmus.
Stabilizují pH v celém trávicím systému zvířat, optimalizují trávicí pochody
a podporují množení a činnost symbiotické mikroflóry.Oba přípravky zlepšují
konverzi krmiva, podporují
produkci
pankreatických
enzymů, snižují úhyn a zabezpečuji dobré produkční
zdraví zvířat.
Humac Natur AFM se přimíchává do krmiva, Humac
Natur AFM Liquid do mléka,
vody nebo tekutého krmiva.
Suroviny nemají ochrannou
lhůtu.

V chovu hospodářských
zví¬řat se zvýší denní přírůstky (zhruba o 8 %)
a konverze krmiva (asi o 7 %)
i díky stabilizaci pH v bachoru, sníží se úhyny až
o 40 %. U dojnic dochází ke
zvýšení užitkovosti (o 1-1,5
litru), zvyšuje se obsah tuku
a bílkovin v mléce, sníží
se frekvence onemocnění
paznehtů a zánětů vemen
a se zlepšenou plodností se
zkracuje servis perioda asi
o jedenáct dní.
Výsledkem lepšího zdravotního stavu stáda (případně
hejna u drůbeže) je snížení nákladů na antibiotika
a ostatní léčiva.
Zásadní je vliv produktů
na welfare, protože zvyšuje pohodu ustájených zvířat. Zlepšuje mikroklima
ve stáji snížením obsahu
a koncentrace plynů (až
o 55 %), snižuje se produkce
stresových
hormonů
a tak zvířata lépe snášejí
například vysoké teploty
nebo přesuny.
Produkty jsou použitelné
i v eko¬logickém zemědělství.

Ing. Jiří Teren
manažer prodeje
Envi Produkt

Přírodní stimulátor
úrodnosti půdy
uhlíkového typu
KVALITNÍ PŮDA
= VYŠŠÍ VÝNOS A ZISK
 dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy
 zlepšuje organominerální sorpční
půdní komplex
 zabezpečuje
efektivnější
využití
dusíkatých hnojiv
 snižuje spotřebu minerálních hnojiv
 působí jako inhibitor nitrifikace

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 62%
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.
Vyzkoušejte nás, vyžádejte si naši nabídku.

Envi Produkt s.r.o., Na louži 1510/11a, 101 00 Praha 10
+420 720 539 417, +420 271 722 910
info@enviprodukt.cz, www.enviprodukt.cz
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Trimble EZ-Pilot pro automatické řízení traktorů
dle navigačního systému si
získává vysokou popularitu
mezi zemědělci díky snadné montáži a zároveň vysoké přesnosti, a to vše při
ceně dostupné i pro střední
a menší zemědělce. Systém
s přesností do 15 cm pořídíte včetně navigace do 200
tisíc Kč téměř pro jakýkoliv
traktor, který má v pořádku
servořízení.
Chcete-li:
• připravovat půdu před setím
s jízdou přes jeden záběr, a díky
tomu zvýšit pracovní výkon a zároveň snížit utužování souvratí,
• provádět postřiky, hnojení a kejdování s vyšší přesností a úsporou
vstupů,
• docílit přesnějšího setí a vytváření kolejových řádků
• plečkovat řádkové kultury
• navádět sklízecí mlátičky, tak aby
byl stoprocentně využit záběr lišty
Trimble EZ-Pilot je elektrický systém asistovaného řízení pojezdu
zemědělského stroje, který je in-

stalován přímo na hřídel volantu.
Dochází tedy k přímému záběru
bez jakýchkoliv prokluzů, způsobovaných třecími pastorky starších systémů. Speciální krokový
elektromotor je plně integrován
pod volantem a v oblasti sloupku
řízení, takže nic nepřekáží.
Velkou výsadou výrobků Trimble
je, že je lze pořizovat postupně
a sady dodatečně zdokonalovat
(až na přesnost 2,5 cm) o další
funkce a snad nejdůležitější je aktivní servis, podpora a vývoj, který
je u nás zabezpečen.
K ovládání systému EZ-Pilot lze
využít navigace CFX-750 nebo
TMX-2050, přičemž obě jsou
špičkovými a oblíbenými výrobky
firmy Trimble, samozřejmě s českým menu. K systému mohou být
zároveň připojeny i další aplikace, jako je automatické vypínání
postřikovače nebo secího stroje,
řízení variabilní dávky rozmetadla
nebo sekční rozmetání u nejnovějších aplikačních strojů. Objednejte
si nezávaznou konzultaci, kde na
vašem podniku systémy Trimble
využít.

Leading Farmers CZ
Od navigacíí k vypínání
í á í sekcíí secích strojů...
od RTK VRS sítě k podnikovým základnovým RTK sítím
...od N-Sensoru k přístrojům na půdní analýzu
a poradenství

Znáte jistě shon v době žní, kdy
se rozhodujete, na který pozemek poslat kombajny. Kde už je
dostatečně nízká vlhkost. Tady
vám pomůže lehká ruční elektrická mlátička Minibatt +, která
se stává doslova hitem mezi
agronomy. Nejen, že snadno
a rychle vymlátíte dostatečně
velký vzorek pro dnešní vlhkoměry a analyzátory. Tento vzorek je navíc náhodným průměrem a je též vyčištěný. Minibatt
+ je skutečnou zmenšeninou
kombajnu. Zdrhávací buben
sebere z klasů zrna, která jsou
poté proudem vzduchu vyčištěna a uložena do nádoby na
vzorek. Rychlé, atraktivní, efek-

tivní. A kombajny jedou rovnou na
ten správný porost.
Pokud Vám přestane fungovat
vlhkoměr, pak se podívejte na
řadu našich kvalitních vlhkoměrů
řady Wile a Farmex. Velmi oblíbená je po loňsku novinka Wile 200,
která za velmi rozumnou cenu kromě vlhkosti měří též hektolitrovou
hmotnost. Z řady kompaktních polních vlhkoměrů pak doporučujeme
malý a odolný Wile 55. Pokud pěstujete velké spektrum plodin včetně trav na semeno, pak je přímo
pro vás určen Farmex MT-PRO
s kalibrací pro 22 různých plodin.
Ing. Václav Jirka
Leading Farmers CZ, a.s.

Sleva 5 %
při objednání do 30. 6. 2017

Elektrická mlátička vzorků

MiniBatt +

rychlý sběr vzorků
regulovatelné čištění
3 různá síta + nádobka na vzorek navíc
avíc
šetří čas a ruce při získávání vzorků
okamžité vyhodnocení k vyslání kombajnů
mbajnů

Vlhkoměr zrnin
s hektolitrovou váhou

Vlhkoměry
Wile 200
připraveny
na žně

13 110 Kč

oblíbená a spolehlivá značka
jednoduchý postup měření
kompaktní přístroj pro transport
všechny běžné plodiny
skvělá cena
další sortiment vlhkoměrů v nabídce!

D

N-Sensor na
střeše traktoru
za jízdy skenuje
porost
a okamžitě řídí
dávkování postřikovače.

Nejmenší kombajn
na světě

Neváhejte, jde o sezónní zboží!
Vlhkoměr zrnin
Objednávejte na našem webu
Wileu200
nebo
obchodních zástupců.

nový
design
Jan Bradáč
tel.: 601 089 405
přesnost
± 0,3 %
Radek Svoboda
tel.: 724port
531 213
USB
Václav Jirka
hektolitrová
hmotnost!
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal

tel.: 607 942 057
Farmex
MT-PRO Plus

pokračovatel oblíbeného
tel.:
+420 281 860 862
vlhkoměru
www.Leadingfarmers.cz
přesnost ± 0,5 %
USB port

11 100 Kč

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

D

Automatické řízení
traktoru do 200 tisíc

Wile 78 Crusher

pro ty, kdo rádi drtí
měří až 21 plodin
přesnost ± 0,5 %

11 100 Kč

Další osvědčené vlhkoměry
ry
nadále v sortimentu!
Ceny bez DPH.
KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVA
KVALIT
SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz
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Již od
4 690 Kč

www.Leadingfarmers.cz

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

Podhory – podpory
Přiznávám, že k názvu tohoto článku mě inspiroval
název až desátého ročníků
výstavy
zemědělské
a komunální techniky, které
jsem měl tu čest se zúčastnit a kterou na velmi dobré
úrovni pořádá OAK Trutnov.
Podhory mi přijdou k té
krásné kopcovité krajině,
kterou člověk v naší zemi
vidí jako poněkud estetičtěji vhodnější název než
LFA či ANC.
Když se vydaří počasí tak
jako tomu bylo 8. 6. 2017
v Černém dole, tak člověk
neodolá, aby obdivoval nejen vzorně připravené představení zemědělské techniky, ale i tomu, aby se kochal
nádhernou krajinou. I k nám

do Orlických hor kde profesně působím, když přijede
návštěvník třeba z Prahy
tak neopomene upřímně
okouzlen vydechnout jak je
tu krásně. Návštěvník však
odjede a zůstane každodenní zemědělská činnost ve
prospěch údržby té krásy.
Najednou se v praxi objevuje problém nízkých teplot, pozdějších sklizní nejen
problém sucha, ale často
lokální problém méně kvalitní sklizně vlivem velkého
množství srážek. Najednou
řešíte svahovou dostupnost
zemědělské techniky kontra její výkonnost, protože
i v podhůří roste cena lidské
práce. Půdy jsou mělké, často kamenité tzn. přestože
srážek je zde většinou více

než v nížinách, tak projevy
sucha na takových půdách
jsou rychlejší a pro živočišnou výrobu tj. včetně luk
a pastvin s delším dopadem.
I v podhorských oblastech je
historicky v naší zemi kvalitní a výkonné zemědělství
tak jako v jiných zemích.
Kdyby tomu tak nebylo, můžeme pak odepsat polovinu ploch zemědělské půdy,
což by byl výrazný propad
našeho
potravinářského
a zpracovatelského průmyslu. O to více si zaslouží
obdiv ti, kteří se v podhorských podmínkách snaží
o tradičně výkonné zemědělství s co nejvyšší přidanou hodnotou. Na ně pak

nejvíce dopadají různá často ne úplně se selským rozumem domyšlená protierozní
a jiná hospodaření omezujíc
í opatření.
Podhorští zemědělci pracují v takových podmínkách
(LFA), že si rozhodně zaslouží, aby újma spočítaná
pro jejich hospodaření nebyla kryta pouze z poloviny, ale zaslouží si, aby byla
kryta maximálně možným
způsobem. A to zejména
u těch, kteří hospodaří tak
jak je to v těchto oblastech
nejvhodnější, to je s chovem
skotu. Podhorskou krajinou
se nestačí jen kochat, ale
je potřeba pro hospodáře
v této krajině zajistit kvalitní podmínky pro skutečné
zemědělské podnikání.
Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR
a předseda představenstva RAK PA

OSIVA TRAVNÍCH SMċSÍ

- pro rĤzné pícnináĜské a technické úþely
s pĜevažujícím zastoupením místních osvČdþených a
výkonných odrĤd trav a jetelĤ

OSIVA ěEPKY od firmy Pioneer

- se škálou výnosných a ekonomicky výhodných
polotrpasliþích hybridĤ

OSIVA KUKUěICE

- na siláž a zrno od firmy Pioneer, která umožĖují
získat co nejvíce energie

MNOŽENÍ TRAV A JETELģ

- na semeno jako velmi zajímavou souþást osevních postupĤ
pro všechny zemČdČlce s živoþišnou výrobou

e-mail: klas@klas-nekor.cz

465 676 445
602 472 197
601 344 677
605 504 774

pevná linka
Ing. Leoš ěíha
Ing. Martin Hajzler
Marie ýernohousová

www.klas-nekor.cz
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Jednání na Biskupství královehradeckém
s panem senátorem Petrem Šilarem
Regionální agrární komora Pardubického kraje jako největší organizace zemědělců v kraji nemůže
nereagovat na změnu vlastnictví
půdy, kterou jsme zaznamenali
v minulých letech po navracení zemědělských pozemků církvi. Vznikl tak v našem kraji nový subjekt,
který zejména v podobě katolické
církve je významný vlastník půdy,
a tím pádem se jedná o nové nájemní vztahy mezi našimi členy
a katolickou církví. Právě od našich členů vznikl požadavek navázat kontakt se zástupci katolické
církve v našem kraji a prvý krok
se zásluhou našeho senátora
Ing. Petra Šilara doufám, podařilo
k těmto kontaktům učinit na setkání 15. 5. 2017 na biskupství
v Hradci Králové, kterého se za
biskupství účastnili Ing. Mgr. Pavel Rathouský – ekonom diecéze
a Bc. Petr Kábrt – vedoucí odboru
správy majetku.
Ze strany RAK PA jsem se vedle
představení největší nevládní organizace sdružující jak právnické
tak fyzické osoby podnikající v zemědělství snažil zdůraznit, že našim členům, produkčním poctivým
zemědělcům jde o dlouhodobé
kvalitní hospodaření na půdě. Připomněl jsem, že naši členové jsou
hospodáři často s významným
podílem tržeb ze živočišné výroby
a to má dlouhodobě dopad na kvalitu obhospodařované orné půdy
tj. přínos kvalitní organické hmoty
do půdy a pestrý osevní postup
se zastoupením půdu zlepšujících
pícnin.
K této dlouhodobé péči o půdu
potřebujeme od našich partnerů
vlastnících zemědělskou půdu
pochopení v podobě pachtovních
smluv uzavřených na delší dobu
než je například 1 rok, jak bylo ze
strany církve v minulosti navrhováno.
Jsme přesvědčeni, že se jedná
o požadavek v zájmu dlouhodobé
kvalitní péče o zemědělskou půdu,
tj. v zájmu jak vlastníka, tak uživatele. Ze strany zástupců církve
bylo vysvětleno, že roční nájemné
vzniklo jako snaha v krátkém období právně ošetřit nově nabyté
vlastnictví zemědělské půdy a zároveň si neuzavírat možnost pro
získání většího přehledu v oboru
a následně operativního rozhodování v této oblasti. Katolická církev
se nebrání do budoucna debatě
o uzavírání pachtovních smluv
na delší dobu (za odpovídajících

nebrání poskytnout zástupcům našeho biskupství pomoc při orientaci v aktuálních problémech našeho
složitého a krásného zemědělského oboru.

Připomněl jsem, že
naši členové jsou
hospodáři často
s významným podílem tržeb ze živočišné výroby
a to má dlouhodobě
dopad na kvalitu
obhospodařované
orné půdy tj. přínos
kvalitní organické
hmoty do půdy a
pestrý osevní postup
se zastoupením půdu
zlepšujících pícnin.

patří poděkování za tento prvý
kontakt.
Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR
a předseda představenstva RAK PA

Zástupci církve v diskusi připomněli, že rozhodující slovo při
volbě pachtýře má majitel zemědělských pozemků a tím je
v Královéhradecké diecézi buď
konkrétní Římskokatolická farnost
jako samostatná právnická osoba,
Katedrální kapitula při katedrále
Sv. Ducha, nebo přímo Biskupství
královéhradecké. Zároveň zástupci biskupství informovali o záměru
vstoupit do podnikání v zemědělství.. Na závěr jsme se dohodli na
pokračování ve vzájemné komunikaci a informování ať už na úrovni
krajské či okresní. Ochotu podpořit
a pomoci této spolupráci vyslovil
i senátor Ing. Petr Šilar, kterému

finančních a smluvních podmínek v pachtovních smlouvách).
I v těchto případech se však bude
jednat o smluvní vztah na max.
5 let. RAK PA se zase rozhodně
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Mýty z médií a fakta ze stájí o trhu s mlékem
Po roce velmi nízkých cen našeho
bílého mléčného zlata se nacházíme v období, kdy situace s cenami
nad 8 Kč za litr je poněkud optimističtější. To ovšem neznamená,
že bychom jako členové AK měli
zase pouze jen čekat, až přijde
další krize. Naopak jsem přesvědčen, že právě po zkušenostech z
minulého období jsme povinni hledat nástroje takové, aby obor byl
na případné další cenové výkyvy
lépe připraven. A to tím spíš, že
chov mléčného skotu je velmi významný pro naši krajinu a nelze jej
už v zájmu krajiny a tradičního zemědělství na našem venkově dále
omezovat.
To, že máme zhruba poloviční
produkci mléka z hektaru než
v sousedním Německu je dokladem toho, že máme co dohánět.
Rozhodně to není o užitkovosti, ale
o stavech dojného skotu se všemi
dopady nejen na úrodnost půdy.
Organická hmota v půdě souvisí
s přirozeným zadržováním vody
v půdě, osevními postupy s pícninami a tím s protierozním efektem.
K tomu, abychom se mohli seriózně bavit o dotačních podporách, je
potřeba nejprve upřesnit některé
údaje, které se objevují kolem pomoci v minulém roce.

Chci nejprve zdůraznit, že pomoc
chovatelům v minulém roce ze strany
našeho MZe a i EU
byla velmi zásadní
a pomohla udržet
chovatele
v kladných číslech.
Pomoc byla nesrovnatelná s rokem 2009 a bylo vidět, že současné MZe opravdu chápe problémy
zemědělců a snaží se jim pomoci.
Musím však na straně druhé
upřesnit některá čísla. Když se
objevily přepočty pomoci na 1 litr
vyprodukovaného mléka, což pokládám při nerovnováze ve prospěch obchodu ve vertikále výrobce – zpracovatel – obchodník na
našem mléčném trhu za ne úplně
fér vůči těm nejslabším.

Když už tedy přepočty podpory
na jeden litr mléka,
pak je důležité,
aby byly co
nejpřesnější
a nezavádějící.

Když už tedy přepočty podpory na
jeden litr mléka, pak je důležité,
aby byly co nejpřesnější a nezavádějící.
Dle ÚZEI byla prodejní cena u nás
za minulý rok 6,70 a nákladová
8,70 Kč to jsou fakta, ke kterým
nelze jako pomoc jak se občas
uvádělo přidávat číslo 2,50 Kč. To
je totiž přepočet na jeden litr mléka ze všech podpor, který zemědělci teoreticky dostanou, i když
žádné mléko produkovat nebudou
(SAPS, greeningy, apod.)
Slůvko teoreticky je také důležité.
Ne všichni zemědělci o vše požádají (některá dotační opatření nejsou administrativně pro člověka
se selským rozumem zrovna, mírně řečeno přitažlivá) a ne všechny
dotační tituly je zemědělec schopen splnit na 100%.
Když budeme mluvit o skutečné
pomoci tedy, co dostali chovatelé
dojného skotu navíc v roce 2016
proti roku 2015 tj, DT 19, DT 20,
I. a II. Balíček + zelená nafta, tak
to dělá 70 haléřů navíc na 1 litr
mléka. Takže meziročně chovatelé
dojnic dostali jako pomoc k propadu ceny mléka na 6,70 Kč částku
0,70 Kč/litr. Patří za to velký dík,
protože v roce 2009 to byla částka
0,00 Kč/litr, ale v žádném případě to není částka 2,50 Kč/litr. Dík
a uznání proto patří i chovatelům,
kteří i přes nepříznivou cenovou
situaci s chovem dojného skotu
vydrželi a našli opravdové zbytky
rezerv v ekonomice svých chovů.
Do budoucna potřebujeme pro
všechny skutečně u nás citlivé
komodity a to třeba včetně prasat
opravdu citlivé zacházení. Navíc
mléko jako komodita kde je specifikum dané neodkladnou denní
produkcí a prodejem a tím i větší
vazbou na odběratele, je možno ze
všech citlivých komodit považovat
za nejzranitelnější. Je nutné proto
navýšit finance na citlivé komodity
třeba i na úkor jiných plateb. Dále
je potřeba detailně sledovat vývoj
všech podpor a pomoci včetně regionálních národních dotací u citlivých komodit v zemích, které konkurují výrobky na převážně cizích
pultech v naší zemi (tj. zejména
Německo a Polsko). Pomoci, které ze strany státu byly v minulém
roce reálné je třeba mít připravené
a prakticky v současnosti používat
také dle toho, jak je tomu v okolních zemích (přenos informací
SR).
Potřebujeme konečně urovnat
vztahy u mléka ve vertikále prvovýrobce, zpracovatel, obchodník.

Vzhledem k velké nevyváženosti
musí pomoci stát i proto, že historicky tuto nevyváženost do značné
míry způsobil. Stát musí stejně
jako v mnohých jiných zemích
EU regulovat ještě více dovozy
a propagovat ještě více českou
produkci s přidanou hodnotou. Je
potřeba aby se například spotřebitelé z médií dozvěděli nejenom, že
je historicky nejvyšší cena másla,
ale i to, že zemědělci při tom mají
cenu syrového mléka historicky
sotva průměrnou.

zbyde, se dovíme až měsíc po dodání mléka. Jsem přesvědčen, že
tento stav je dlouhodobě neudržitelný a je i v zájmu budoucnosti
našich kvalitních zpracovatelů
s velkou tradicí a úrovní, aby se co
nejdříve změnil.
Velká přidaná hodnota v boji o to,
abychom u nás už dále nesnižovali stavy skotu a měli k tomu systémová opatření spočívá v tom, že
se nejedná o pouhý zájem zemědělců.

Je potřeba zdůrazňovat
Je potřeba tyto vztahy narovnat
pravdu a to, že to je zájem
i z toho důvodu, aby pomoc chovětšiny obyvatel této země,
vatelům z národních peněz opravaby měli vlastní kvalitní
du pomohla stavům skotu a jejich
potraviny s přidanou hodchovatelům, nikoliv odtekla přes
notou. Zároveň je potřeba
další články odbytového řetězce
opakovat, že je i v zájmu
mimo obor a zemi. Toto vše musí
našich obyvatel jestli chtějí
vést také urychleně k tomu, aby
krajinu v této části EU stejčeský prvovýrobce mléka znal
ně dlouhodobě úrodnou
cenu před dodáním zboží a aby
a krásnou tak k tomu je
ta cena byla odpovídající úrovni
potřeba dostatek skotu tak
ČR tzn. cenově alespoň na průjako ve vyspělých zemích
měru EU. V současnosti jsme jako
okolo nás.
chovatelé z hlediska ceny mléka
hluboce pod
průměrem
EU
28
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a dokonce pod průměrem EU 13
Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR
a konktrétně cenu, tj. to co na nás
a předseda představenstva RAK PA

Naše pole
- příležitost k navázání spolupráce
dete rozumět? Když se řekne „dotace“ zježí se Vám vlasy na hlavě?
Přijďte k nám „na kus řeči“.

Celostátní výstava „Naše pole“
každoročně přiláká nejen množství zemědělských podnikatelů
dychtících po novinkách v oboru,
hojná bývá i účast laické veřejnosti. Samozřejmostí je participace
všech významných dodavatelů zemědělských strojů a zařízení, stejně tak jako zástupců výzkumných
a pokusnických společností, vysokých škol, ale i finančních institucí,
pomáhajících klientům nést břímě
splátek pořízených investic.
Nejinak tomu bude i letos
13. a 14. června. ČSOB Leasing,
jako dlouholetý partner českých
zemědělců, nebude chybět.
Rádi bychom tímto pozvali naše
stávající i potenciální klienty
a dodavatele do společné expozi-

latíte
S námi p
nání
až po přiz

!
DOTACE

ce ČSOB, ČSOB Leasing, ČSOB
Pojišťovny a ČSOB Factoring.
Budete mít jedinečnou příležitost
získat na jednom místě veškeré
informace související s financováním, pojištěním i případnou dotační podporou Vašeho podnikání!
Co konkrétně můžeme čekat, jsme
se zeptali Jana Kulhánka, ředitele
týmu Řízení a rozvoj komodity
stroje a zařízení ČSOB Leasing.
Můžete nám přiblížit nabídku
ČSOB Leasing?
Rád bych na úvod řekl - jsme
tady pro naše klienty a dodavatele, neostýchejte se přijít. Nemáte
rádi formální prostředí finančních
institucí? Obáváte se, že tomu, co
Vám říká finanční poradce, nebu-

Naši obchodní zástupci i dotační
poradci budou přítomni po celou
dobu akce nejen na našem stánku, ale i v rámci expozic partnerských prodejců zemědělské
techniky. Prodejce Vám předvede
přednosti daného stroje, akvizitor
pro Vás připraví finanční řešení
na míru - namodeluje financování
prostřednictvím různých produktů,
s optimální výší akontace i splátek,
představí výhodná značková financování atd. Důležitý je pro nás
„lidský přístup“.
Dotace dnes hýbou všemi obory,
zemědělství nevyjímaje. Jakým
způsobem klientovi pomůžete
se získáním dotační podpory?
Zhruba od poloviny roku 2015
funguje Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing. Často
se stává, že klient přijde k dodavateli s vizí koupě nového stroje,
ale zároveň by si rád ověřil, zda
by se část nákladů nedala uhradit
z veřejných zdrojů. Ze zkušenosti
víme, že pokud zákazník nepotřebuje stroj nutně ihned, snaží se
všemi způsoby nějakých informací
ohledně dotační podpory dopátrat.
Proč tedy nenabídnout bezplatnou
službu dotačního poradenství rovnou?

Zmínil jste značková financování. Co přesně to znamená?
Značková financování představují
úzkou spolupráci ČSOB Leasing s
výrobci, dovozci a prodejci zemědělské techniky, zahrnující v současné době více než 30 značek.
Výstupem vzájemné kooperace
a přínosem pro klienta je výhodná
úroková sazba docílená finanční
dotací dovozce či výrobce příslušné značky.
Chystáte nějakou novinku pro
rok 2017? Máte nějaké eso
v rukávu?
ČSOB Leasing připravuje ve spolupráci s ČSOB a s ČSOB Pojišťovnou nový program AGRO 2017.
Jedná se o komplexní finanční poradenství napříč skupinou ČSOB,
jehož „vlajkovou lodí“ jsou již výše
zmíněná značková financování,
doplněná komplexním poradenstvím v oblasti dotační politiky
a pojišťovacími produkty s mnoha
benefity pro zemědělské podnikatele. Tuto nabídku plánujeme ještě
zatraktivnit prostřednictvím soutěže o hodnotné ceny.
Ing. Pavlína Šiknerová
Key Account Manager
Centrum dotačního poradenství
ČSOB Leasing,
Na Pankráci 310/60
140 00 Praha 4

Dotace a úvěr
pod jednou střechou
Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing

• Zajistíme kompletní servis ﬁnancování Vaší investice.
• Pomůžeme Vám se získáním dotace a poskytneme úvěr.
• Dotační audit, informační servis i konzultace během
realizace projektu nabízíme zdarma.
• V oblasti zemědělství se zaměřujeme zejména
na dotační tituly PRV a OPŽP.
Využijte výhod kombinace dotačního poradenství a financování
investice pod jednou střechou:
• výhodné ceny služeb dotačního poradenství;
• předschválené financování již při podání žádosti o podporu;
• zjednodušený proces poskytnutí úvěru po schválení žádosti;
• snížení administrativy díky komunikaci s jedním partnerem.

Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing
Telefon: 731 533 028, e-mail: dotace@csobleasing.cz

Člen skupiny KBC

222 012 111 | www.csobleasing.cz
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Optimalizovaná logistika
Efektivní dopravník kejdy a digestátu bezrámové koncepce s umělohmotnou nádrží
vyztuženou sklolaminátem (GtK)
V roce 2015 se prezentoval ZUNHAMMER zcela no-vé koncepce
z lehkého sklolaminátu bez přídavného rámu. Tento revoluční krok
ocenila komise DLG pre-miovou
stříbrnou medailí mezi novinkami.
Nyní rozšířil bavorský specialista tuto řadu cister-nových vozu
o ULT 24. Nové vozidlo má 3-osy,
vzdu-chem odpružený podvozek
a objem nádrže 21 m3. Také tento

transportér tekutin je kompletně
zhotoven z lehkého sklolaminátu bez přídavného rámu. Novým
produktem podtrhuje výrobce
dlouholetý vývoj v oblasti použití
pracovního materiálu umělé hmoty
vyztužené sklolaminátem (GfK).
Lehký a flexibilní
„Hledali jsme cisternový vůz jako
přivážecí pro náš velký samojízd-

ný Terra Variant (21 m3 objem nádrže, 600 PS). Přitom se jednalo
zcela o novou stavbu ze-sílením
konstrukce nádrže z umělé hmoty, která pře-nese velké zatížení.
I vlnolami přispívají významným
dílem k celkové statice. Nový koncept cisternového návěsu přichází
zcela bez rámu podvozku, pouze vzduchem odpružené nápravy
jsou vyrobeny z oceli. Tím je kom-

pletně celá nádrž absolutně odolná proti korozi; kejdě, digestátu,
umělým hnojivům a tak je dosaženo extrémní život-nosti. V praktickém nasazení boduje bezrámová
koncepce cisternového přívěsu
známými argumenty: jednodu-chá
obsluha, nepatrná údržba a malá
vlastní hmot-nost. Svými 21 m3 se
hodí optimálně k mnoha velkým
aplikačním vozidlům,

Novinka od ZUNHAMMERA na EUROTIER v Hannoveru 2016
Technická data:

•
•
•
•
•
•

Nádrž s 21,0 m3
Vlastní hmotnost cca 5 t
Celková hmotnost 24 t
Užitečné zatížení 19 t
Vzduchem odpružené nápravy zn. vyšší jízdní konfort
Napojovací systém 8 nebo 10 Zoll

S nízkou vlastní hmotností cca 5,0 t může
tříosý Ultra-Light-Tankwagen (ULT) převážet
19 t tekutiny.

Jsme doma v pojištění průmyslu i zemědělství
Pojistné programy na míru a rychlé řešení pojistných událostí z nás dělají jedničku v pojištění průmyslu.










živel, odcizení, vandalismus
pojištění strojů a zařízení
pojištění elektroniky
pojištění přerušení provozu
přepravní pojištění
pojištění odpovědnosti
pojištění vozových parků
pojištění managementu
zemědělské pojištění ve spolupráci s Agra pojišťovna, organizační složka
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
+420 956 427 211 / molbrich@koop.cz / + 420 724 488 212 / www.koop.cz
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Pomoc zemědělské střední škole
To, že chybí pracovní síla, víme.
Z medií to slýcháme poměrně často a napříč všemi obory. Nejsou
zdravotní sestry, řemeslníci, řidiči
a jiné profese. Firmy se předhánějí
v podmínkách pro přijetí. Zvyšují
se mzdy. „Chytré mozky“ ale stejně
odcházejí za lepšími podmínkami
do ciziny. Ptám se, kde je chyba?
Všimli jste si, že téměř všichni mladí dnes studují?
Maturita je dnes něco zcela běžného a další tituly, které jsme dřív
neznali, jakbysmet. Tyto různé
specialisty DiS a Bc. pak můžeme
potkat na pozicích, kde bychom
to vůbec nečekali. Třeba řidič au-

14

tobusu. Jistě k řízení nepotřebuje
akademický titul. A tak pomalu
a jistě se národu a jeho mladší
části rukama pracovat nechce. Své
o tom vědí i školy, které se zaměřují na manuální zručnost svých
žáků, nebo jsou jinak odborně
specializované.
Problém však nastává i na druhé
straně pomyslné barikády a tím
jsou odborní pedagogové. Vždyť
samotné školy šijí na míru obory,
o které je zájem. To, zda se někde
uchazeč uplatní, není prioritně důležité. Těžko pak může chov hospodářských zvířat vyučovat někdo
s aprobací český jazyk nebo cho-

vatel exotických zvířat.. On ani
ten, který sice má vystudovanou
zootechniku, ale je zcela nepolíben praxí, toho asi logicky moc nenaučí. I tato skutečnost je bohužel
na školách častá. Při Střední škole
zemědělské a Vyšší odborné škole
Chrudim vznikl pro spolupráci se
sociálními partnery Poradní sbor
ředitele právě z důvodů všech zmiňovaných problémů.
Členy tohoto sboru jsou zástupci nevládních organizací, ale a to je to nejpodstatnější - šéfové
zemědělských podniků fyzických
i právnických osob. Takto nejlépe
bude mít škola zpětnou vazbu prá-

vě z praxe, jaké obory chybí, jaké
znalosti by měli uchazeči o práci
u nich mít. Dne 22. 5. 2017 se
uskutečnilo první víceméně seznamovací jednání.
Těšíme se na spolupráci a pevně
doufáme, že můžeme tuto současnou tristní situaci v odborném
školství trochu ovlivnit a nejen na
ni nadávat.

Ing. Rektorisová Vanda
ředitelka RAK PA

Zemědělství na cestě ke čtvrté
průmyslové revoluci

Heslo průmysl 4.0 se stalo poměrně moderním a často skloňovaným
pojmem. Co to však reálně může
znamenat pro české zemědělství?
Na prvním místě je nutné konstatovat, že v českých podmínkách
zřejmě žádná revoluce neproběhne. Musíme vnímat rozdíl mezi
vyspělými zeměmi EU a lokálními
podmínkami. Pro tradiční země
EU je největší změnou, že intenzivní zemědělská výroba postupně
přechází z tradičních rodinných farem na integrované zemědělskopotravinářské koncerny. Ze zemědělství se tak stává koncentrovaná
průmyslová výroba s automatizací
celého procesu. Stačí sledovat
evropské trendy v chovu prasat.
V Německu bylo v roce 1999 zhruba 140 tisíc chovatelů, zatímco
v roce 2014 už pouze 27 tisíc
chovatelů, přičemž celkový počet
prasat v zemi mírně vzrostl. Ve
Španělsku zůstala sice struktura

drobných chovatelů, ale ti v podstatě provádějí jen výkrm ve mzdě.
Selata, krmiva, léčiva, technologie,
to vše jim dodávají velké podniky,
které od nich finální výrobek odeberou, zpracují a prodají. V Česku
už tato koncentrace částečně proběhla a dál probíhá. Kolektivizace
v padesátých letech minulého století byla jen předstupněm toho, co
nyní nazýváme v Evropě revolucí.
Byť v českých zemích zanechala
určitou pachuť. Nicméně zemědělské podniky, které prošly v devadesátých letech úspěšnou transformací, dostaly do vínku dobrou
startovní pozici a předpoklady, aby
byly v nových podmínkách úspěšné.
Druhým příznakem revoluce je
automatizace výrobního procesu.
Opět je potřeba vnímat situaci ve
světle celoevropské reality. Větší chov dobytka v jednom místě

Všichni touží po silných
a zdravých kořenech
Můžete je mít i vy.
VibranceTM Duo je mořidlo dostupné všem.

Novinka
pro rok
2017

Duo
f Spolehlivé mořidlo pro všechny obilniny za dobrou cenu
f Prokazatelný vliv na zvýšení objemu kořenové hmoty
f Registrace na 11 chorob včetně kořenomorky
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

www.syngenta.cz

logicky snižuje fixní náklady, to
si uvědomuje každý. Ale často to
bývá doplněno druhou pravdou,
že se tímto zvyšují rizika nákaz.
Zvířata se ve větších stádech
nebo hejnech chovají jinak než
v malých chovech. Nehledě na to,
že je obtížnější vše uhlídat, jedná
se o živý materiál. Proto se začaly rozvíjet technologie, které mají
usnadnit práci v intenzivních chovech. Je možné sledovat zvíře na
denní bázi, přírůstky, spotřebu krmiv, léků, náchylnost k chorobám.
Vlastně není potřeba dotyčné zvíře
vidět, pokud ovšem dokáže někdo
taková data správně vyhodnotit.
A v tom spočívá hlavní výzva pro
české pěstitele a chovatele. Dostupných technologií a pomůcek
je mnoho, ale přiznejme si, zda je
umíme všechny správně analyzovat a vyhodnocovat. Traktor s GPS
má skoro každý, ale jak se s těmi
daty reálně pracuje? Vedly všechny investice do živočišné výroby
k tomu, že se adekvátně snížily
výrobní náklady, ať už spotřeba
krmiv nebo počet zaměstnanců?
Pokud ne, pak taková investice
neměla žádný význam kromě
toho, že zvýšila úvěrové zatížení
podniku. Proto se dnes tolik liší
výsledky jednotlivých podniků ve
výrobě, zejména v té živočišné je
to markantní. Pokud se v průměrném podniku objeví nový majitel,
obvykle dochází k razantním změnám. Rušení ztrátové výroby, nové
metody řízení nákladů, snížení
počtu zaměstnanců, integrace do
větší skupiny. To je přesně v duchu
avizované revoluce, akorát se to
děje racionálně, nikdo v tom nevidí nic extra zázračného. Původní
vlastníci si možná povzdechnou,
že to samé mohli udělat už předtím a nemuseli podnik prodávat.

Nedostatek pracovní
síly jako impuls
změny?
V českém zemědělství se v současné době objevuje problém,
který dosud nebyl tak výrazný.
Konkurence rozvinutého průmyslu
a nízká nezaměstnanost způsobily, že je nedostatek vhodných
pracovníků. Zároveň zisk českých
zemědělských podniků neroste
tolik, aby si mohly dovolit zvyšovat mzdy a zároveň udržet počet
zaměstnanců. Opět tím kopírujeme tradiční země EU, které tohle
již zažily. Není to žádná revoluce,
pouze nutnost nahradit chybějící
zaměstnance s minimální mzdou
v jednoduchých činnostech. Buď
to lze řešit brigádníky, nebo automatizací provozu. Převratný růst
mezd není v tomto sektoru možný,
protože ceny komodit dlouhodobě

spíš stagnují. Kdo udrží nízké náklady, ten v delším časovém horizontu zvítězí. Podniky, které dosud
na levnou pracovní sílu spoléhaly,
musí najednou řešit, jak tyto lidi
nahradí. Spoléhání na zahraniční
pracovníky může přinést zklamání,
protože poptávka po těchto lidech
je napříč obory a pro takového
dělníka je jedno, jestli pracuje na
stavbě, v průmyslové montovně
nebo v zemědělství. Záleží, kdo
víc zaplatí.

Jaká bude
budoucnost?
Těžko předjímat, jak celý proces
dopadne. Jak se ukazuje, nelze
úplně kopírovat vývoj v běžném
zpracovatelském průmyslu. Velká
automobilka spotřebitelům tolik
nevadí, ale stále větší chovy prasat, skotu nebo nosnic už vadit začínají. Není náhodou, že se velké
chovy z Německa pomalu stěhují
na východ, kde je snadnější získat povolení. Není náhodou, že se
znovu objevují témata jako welfare
zvířat, GMO-free mléko a podobné. Poptávku po tomto lze vnímat
jako obranu proti probíhající průmyslové revoluci v zemědělství.
Je pravděpodobné, že si Evropa
pořád udrží vyšší standardy pro
welfare, jinak by sama byla zahlcena levnou produkcí ze zemí,
kde se tyto standardy nedodržují.
Na druhou stranu evropští výrobci
musí investovat zejména do těch
technologií, které pomohou rozšířit výrobní kapacitu a zároveň neztratit kvalitu chovů, ideálně přitom
zachovat stávající počet zaměstnanců. Veškeré automaty, sledovací a analytické systémy můžou
zemědělcům k dosažení těchto
cílů pomáhat.
Všechny technologie jsou dnes
dostupné i v českých podmínkách.
Není složité postavit si plně automatizovanou farmu. Nicméně
investice bývá tak vysoká, že to
může podnik v budoucích letech
zničit, protože splátky úvěrů jsou
pravidelné, bez ohledu na aktuální cenu komodit. Možná nakonec
zvítězí ti, kteří dokážou najít kompromis mezi hodnotou investice
a celkovým přínosem z pořízené
technologie. Co z toho, že budeme sledovat pohyb prasat on-line,
když z toho nedokážeme vyhodnotit podstatného, co by nám snížilo provozní náklad nebo zvýšilo
užitkovost. To je pak investice k ničemu. A tam jsou stále největší rezervy u většiny českých podniků.
Mgr. Martin Potůček
Manažer
Firemní kompetenční centrum
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
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Rozhovor s kuchařem Zdeňkem Pohlreichem
Já považuji např. lokální produkci
potravin za klíčově důležitou, ale
obávám se, že realita je zcela
jiná.

Řetězce prodávají jednoduše to,
co zákazníci chtějí a o kvalitě jejich zboží nemám žádné zásadní
pochybnosti.

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

7. Jak jste se dostal k profesi
kuchaře?

Můj vztah k zemědělství je veskrze
spotřebitelský a za příliš atraktivní
obor ho nepovažuji, já sám bych
zemědělcem být nechtěl. Za skutečně atraktivní odvětví zemědělství považuji vinařství.

Zdeněk Pohlreich
populární kuchař

1. Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?

Celkem neutrální, většinou jen
projíždím a kromě účasti na našem festivalu se tu prakticky nevyskytuji.

2. 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?

Mám obavu, že hlavním cílem českých zemědělců, je v současnosti
vyrábět produkty, na které je nejsnazší získat co nejsnáze dotace.
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4. Proč se podle Vás zemědělství potýká s generačním
problémem?

Myslím, že práce jako taková
a tím spíše manuální, prostě vyšla
z módy. Nikomu se nechce.

Dnešní mládež, generace, má
poměrně zkreslený poměr mezi
vyděláváním peněz a objemem
práce, které kvůli tomu musí odevzdat. A nejen mládež..
5. Máte své dvorní dodavatele
z řad českých zemědělců?

Prakticky ne, máme pouze české
králíky, to je všechno. Na zbytek
se nelze spolehnout.
6. Jakou mají podle Vás roli
obchodní řetězce pro běžné
spotřebitele? Myslíte, že v nich
nabízí kvalitní potraviny?

chodí bosa“?

Vařím rád a dobře.
13. V současné době je velký
boom televizních pořadů, blogů
a jiného o kulinářství. Čím si
myslíte, že to je?

Nevzali mě na střední školu. Vím,
že v dnešní době, kdy je to prakticky samozřejmé to zní divně, ale
je to tak.

Lidi asi přestaly bavit politické debaty a chtěli něco reálnějšího. Ale
spojovat blogy a kulinářství, to nějak nevím…

8. V jakém typu obchodů nakupujete pro svoji osobní spotřebu
nejčastěji Vy?

14. Čím dál častěji to vypadá,
že je hobby vaření doménou moderních mužů. Z dob minulých
na to nejsme zvyklí, plotně vládly ženy – čím si to vysvětlujete? Nebo máte jinou zkušenost
– profesionálních kuchařů bylo
a je možná přeci jen víc?

Mám rád módní butiky.

9. Řeší podle Vás běžní návštěvníci původ surovin v restauracích nebo rozhoduje cena?

Myslím, že je to každému jedno.
Rozhoduje to, jak to chutná a co
to stojí a to je podle mne správně.
Naštěstí jsou lidé různí s různými
požadavky.

10. Jaké je Vaše oblíbené jídlo
a pití?

Mám rád ryby a mořské plody
a kvalitní víno.

11. Prozraďte Váš oblíbený,
jednoduchý recept, o který se
podělíte s našimi čtenáři.

Recepty pro čtenáře nerozdávám.

12. Vaříte i doma, nebo je to
podle hesla „kovářova kobyla

Profesionální kuchařů, je z důvodu
charakteristiky tohoto povolání, je
zásadně více a myslím, že je to
neprosto logické.
Holky taky nefárají do dolů…….

15. Pozorujete jakési trendy ve
stravování? Například, teď jsou
hojná hovězí líčka, o kterých
třeba moje maminka tvrdí, že
dříve nebylo nijak ceněné maso,
ale zcela něco běžného.

Mě trendy moc nezajímají. Mám
pocit, že se všechno pořád opakuje. A to, že jsou zrovna líčka
v módě, bude asi zásluha jednoho
nejmenovaného kuchaře. Myslí,
že se mu říká šéfe…

Recepty od Vandy na léto
Protože v létě žiji především zahradou a pracemi na ní. Pokud tedy nevaří přítel a musím já, vařím především rychlá jídla.
Snažila jsem se sestavit celé menu.
Rychlá hrachová
polévka:

• sáček mraženého hrášku 400g
• půlka citronu
• bazalkové pesto
• sůl, mletý pepř a lžíci másla

Bláznivé řízky:

• půl kila vepřových plátků naklepeme na tenko a osolíme
• marinádu připravíme ze 2 nebo
3 vajec dle velikosti, 1 lžička soli,
půl lžičky pepře, pálivé papriky,
sladké papriky, kari koření, kmínu,
wolchesteru, kečupu, hořčice
a trochu majoránky
– vše smícháme.
Do marinády naložíme maso na
24 hodin a více. Na rozpáleném
oleji smažíme 1 min z každé strany.

Do litru osolené vody nasypete
hrášek, přidáte dvě polévkové
lžíce bazalkového pesta, mletý
pepř a vaříme 20 minut. Na závěr přidejte máslo. Ponorným
mixérem rozmixujte do krémové
konzistence.

Maso je neuvěřitelně křehoučké.
Dobré je s opékanými bramborami, vařenými bramborami anebo
bramborovou kaší.

Ovocné knedlíky:
(pokud nejíte maso nebo máte raději
sladké)

• jablka,vejce
• sůl, cukr, teplá voda
• hrášek másla, hladká mouka
Toto těsto je nejlepší právě pro letní
jablka, ale použít můžete
i jiné ovoce.

Všechny ingredience smícháme
dohromady a zpracujeme v těsto. Mouku přidávejte postupně,
poznáte podle těsta, aby nelepilo
a dalo se s ním pěkně pracovat. Vypracované těsto necháme
chvilku pod teplým hrncem stát
– 10-15 min. Pak uštípnete kousek
těsta a potahujete s ním ovoce,
které jste si pro náplň do knedlíků
vybrali.

Rychlokoláč s ovocem:
• 2 hrnky polohrubé mouky
• 1 hrnek cukru
• 1 hrnek mléka
• 2 vejce, 1 prášek do pečiva
• 5 dkg másla

Smícháme všechny suroviny
a vylijeme na vymazaný, moukou
vysypaný plech.
Těsto poklademe ovocem, které právě máme a navrch dělám
drobenku s hrubé mouky, cukru
a másla. Peču na 180 stupňů
20 – 30 minut.

Vařím ve vřelé vodě 3-5 minut
dle velikosti knedlíků. Posypeme
cukrem, rozpuštěným máslem
a přidáme tvaroh nebo kysanou
smetanu.

Domácí nevařený
mátový sirup:

• 500 g čerstvých mátových lístků
• 2 velké bio citrony nakrájené na
kolečka
• 1 l převařené vody, používá se
až po vychladnutí na pokojovou
teplotu
• 700 g medu (kdo chce, může
použít třtinový cukr nebo jakékoli
jiné preferované sladidlo)
• 2 lžičky kyseliny citronové (nebo
více citronové šťávy

– ze 2 větších citrónů)
• šťáva z 1/2 citronu
Mátu propláchněte a vložte do
hrnce. Citrony nakrájejte na kolečka a vložte do hrnce. Vše zalijte
vodou. Nechte 24 hodin louhovat
pod pokličkou při pokojové teplotě.
Namočené lístky a citrony přeceďte a rukama ještě vymačkejte.
Do přecezeného výluhu přidejte
med nebo cukr, citronovou šťávu

z 1/2 citronu a kyselinu citronovou
nebo šťávu ještě ze 2 citrónů. Lehce zahřejte nejlépe do 42°C a med
nebo cukr dobře promíchejte, aby
se rozpustil a vznikl sirup.
Vzniklý sirup nalijte do sterilních
lahví a kdo chce, může přidat čajovou lžičku čistého alkoholu a otřít
jím ještě hrdlo lahve a víčko.
Skladujte v lednici nebo nalijte do
sáčků na led a dejte do mrazáku.

Marmeláda z rebarbory:
• 1,5 – 2 kg rebarbory
• 1 kg krystalového cukru
• 1 dcl rumu
• 1 citron

Řapíky rebarbory nakrájíme na
0,5 cm kousky. Do kastrolu dáme
asi 250 ml vody a povaříme je, dokud nezměknou a nezhoustnou.
Přidáme cukr, rum, šťávu z citronu
a nastrouhanou citronovou kůru.
Mícháme do zhoustnutí. Naplníme
do sklenic a zalijeme rumem.
Pokud chcete změnu, můžete přidat kandovanou kůru nebo místo
citronu použít pomeranč.
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Zemědělství není obyčejné povolání.
Je to poslání, které musíme chránit,
říká radní Václav Kroutil.
Pomoc začínajícím včelařům, soutěže a výstavy. O tom, jak je Pardubický kraj aktivní v podpoře životního prostředí, zemědělství a venkova hovořil krajský radní zodpovědný za tuto oblast Václav Kroutil.

Ing. Václav Kroutil

radní Pardubického kraje
pro oblasti: životní prostředí,
zemědělství a venkov

Zemědělství a obory s ním spojené jsou obecně oblastí, do které se nastupující generace příliš
nehrne. Jak se s tímto trendem
snaží kraj bojovat?

V minulých dnech jsme se setkali
s řediteli středních zemědělských
a základních škol, profesních organizací a zemědělských podniků,
abychom na toto téma hovořili. Je
potřeba se zapojovat do projektů
jak propagačních, tak i investičních. Pardubický kraj připravuje
investice do zemědělských škol,
a to ve výši přes sto milionů korun.
V minulých letech jsme podpořili

Střední školu zemědělskou a veterinární v Lanškrouně, nyní půjde
velká část investice do Střední
školy zemědělské a Vyšší odborné
školy v Chrudimi.
Kromě toho jsme například stejně
jako v loňském roce i letos podpořili začínající včelaře. Dotace slouží jako podpůrný systém, jehož cílem je rozšíření včelařské základy
a zvýšení počtu včelstev na území
našeho regionu, a zájem o dotaci
je vysoký. Vedlejším a pozitivním
efektem celého programu je skutečnost, že se ke včelařině dostávají mladí lidé. Zaevidovali jsme
totiž celkem 84 žádostí ze všech
koutů regionu a nejmladšímu žadateli je 24 let.
O kolik peněž mohli včelaři
žádat?

Jeden včelař mohl žádat maximálně o dvanáct tisíc korun. Mezi
úspěšné žadatele rozdělíme téměř
milion korun.
Co dalšího kraj v tomto směru
podniká?

Příkladem toho, že zemědělství
může být atraktivní i pro mladou
generaci, byla nedávná výstava
Naše pole, kterou Pardubický kraj
hostil. Návštěvníci se mohli se-

známit se zajímavými polními odrůdami nebo ochranou a výživou
rostlin. Součástí akce byla tradičně také výstava nejmodernějších
zemědělských strojů a techniky.
Akce Naše pole je rok od roku
významnější, což nás samozřejmě velice těší a jsme na to pyšní.
Musíme si uvědomit, že zemědělství není obyčejné povolání, ale je
to poslání, které musíme chránit.
Doufám, že i nadále bude kvalitní
zemědělská půda v domácích rukách a naše mladá generace si jí
bude vážit stejně tak, jak tomu bylo
u našich předků. I proto hned po
prázdninách chystáme další akce
zemědělského charakteru. Jednou
z nich bude krajská soutěž v orbě
v Rybitví konaná při příležitosti
190. výročí vynalezení ruchadla
bratranci Veverkovými. Další akcí
budou tradiční Krajské dožínky.
Pardubický kraj se letos opět
zapojil do soutěže Vesnice roku,
kde v celorepublikovém srovnání prokázal, že jeho obyvatelům
není životní prostředí a venkov
lhostejné.

Ano, do letošního ročníku se přihlásilo v celé republice 213 obcí
a Pardubický kraj má s 27 přihlášenými obcemi nejpočetnější zastou-

pení, což mě velice těší a oceňuji,
že se chtějí angažovat v propagaci
venkova kraje. Nyní se hodnotí
krajská kola a na začátku září se
uskuteční kolo celostátní. Budeme
tak držet pěsti, aby se naše obce
umístily co možná nejlépe.
Pardubický kraj se může ve
vztahu k obcím pyšnit ještě jiným nej…

Již od roku 2009, tedy nejdéle ze
všech regionů, pravidelně vyhlašujeme dotační titul na podporu
provozu obchodů a pojízdných
prodejen v menších obcích. Jsem
rád, že se postupně přidávají
i další kraje, v poslední době například Vysočina.
Tyto prodejny jsou mnohdy méně
využívané, ale pro místní obyvatele
zároveň nepostradatelné, podpora
kraje se tak každým rokem zvyšuje.
V roce 2014 jsme schválili dotace
ve výši 1 473 000 korun, v minulém
roce 1 620 000 korun a pro letošek
je částka ještě o 67 tisíc vyšší. Zároveň s tím posilujeme také celý
Program obnovy venkova, jehož
je podpora prodejen součástí.
V letošním roce máme na tento program vyčleněnou rekordní
částku 60,5 milionů korun.

ForageMax ®

Kvalitní travní směsi

 jetelotravní, jetelovojtĚškotravní
a vojtĚškotravní smĚsi
 luÿní a pastevní smĚsi
 travní smĚsi pro bioplynové stanice
 trávy, jeteloviny, vojtĚška
®

DLF Seeds, s.r.o.
Fulnecká 95
742 47 Hladké Životice
Telefony:
556 768 911
556 756 130
556 756 134
e-mail: office@dlf.cz
www.dlf.cz
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Regionální agrární komora Pardubického kraje, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, IČ: 75032431,
telefon: 774 853 225, email: info@rakpa.cz. Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha,
Tisk GOLEM GROUP s.r.o. ... 30. 6. 2017. Zpravodaj vychází nepravidelně a je pro členy RAK PA zdarma.
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24.v Pardubicích
9. 2017

Pernštýnské náměstí

Zámek Pardubice

DEN ZEMĚDĚLCŮ, POTRAVINÁŘŮ
A VENKOVA PARDUBICKÉHO KRAJE

Neděle 24. 9. 2017 od 11.00 h do 19.00 h

TRADICE A ŘEMESLA PŘEDSTAVÍ
´·¬¦³®¿¦¨ªµ¦·©º§®¨°Ô´°·¦¯ª

Neděle 24. 9. 2017 od 10.00 h do 18.00 h
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