Rozhovor

Články

se senátorem Michalem Kortyšem

Ing. Václava Kroutila
Není mnoho potravin,
o kterých bychom mohli říci, že jsou nepostradatelné pro život.
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se senátorem Mgr. Janem Teclem, MBA.

Zemědělství 2019 a co dál …

Pocházím z valašského gruntu a vím, že tito
lidé a jejich dřina měli
vždy pevné ...

Zemědělství je historicky nejstarším oborem
lidské činnosti a ani
nejsmělejší ...

Z těch pár odstavců
snad lze aspoň v náznacích pochopit složitou situaci ...

str. 11

str. 12

str. 20

Rozumíme
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

ČERVENEC 2019

ZPRAVODAJ
Garantujeme nejvýhodnější
pojištění na trhu
Jsme rodinná ﬁrma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního
a vstřícného přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vaší profese
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

Proč s RENOMIA AGRO

Pojišťujeme

� Nejlepší ceny i podmínky

� Zemědělská rizika

� Garance kvality

� Majetek, stroje a vozidla

� Široký rozsah pojistného krytí

� Odpovědnost, ﬁnanční škody

� Rychlé řešení škod

� Zaměstnance

� Speciální pojistné programy

� Výrobní rizika

Pojistíme Vám
rizika pro každé
roční období:
� Krupobití a požár

� Vichřice, povodeň i záplava
� Vyzimování, jarní mráz,

tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

www.renomiaagro.cz

Partner Agrární komory ČR

Vždy ve Vašem zájmu.

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ
CO SE V LÉTĚ ZRODÍ, VŠE SE V ZIMĚ HODÍ
PŘED ZAČÁTKEM ŽNÍ

Vážení kolegové a naši
příznivci.
Nastává nejdůležitější období v roce aktivního zemědělce, období sklizně
naší celoroční práce.
I v letošním roce trpí příroda a my s ní nedostatkem
srážek, ale zatím ten nedostatek není tak katastrofální, jak tomu bylo v roce
minulém. Řada porostů slibuje lepší výnos, ale také
i řadu rizik, které do sklizně
mohou ještě nastat. Taková rizika jako jsou kroupy,
vichřice a s tím související
často výrazné ztráty na vý-

nosech nelze podceňovat,
ale jedná se o rizika daleko
lépe pojistitelná, než je sucho. Nakonec případné připomínky k zemědělskému
pojištění si prosím připravte na náš tradiční podzimní
seminář. Dosavadní průběh letošní vegetace ukazuje, že nenastane snad
to, čeho jsme se obávali,
zejména my chovatelé skotu, a to opakování loňského
roku, a s čímž by souvisela
strašná dilemata, jak nasytit živé tvory, kteří nás živí,
u nás se jedná konkrétně
o 600 dojnic. Studený

a deštivý máj toto zažehnal a měl by pomoci i výnosům obilovin. U obilovin
je neskonale důležitá nejen
kvalita, ale i to, abychom
v naší zemi měli odbyt pro
vlastní potravinářskou kvalitu a zároveň, abychom
dokázali společně mít tak
silný chov hospodářských
zvířat jako v okolních zemích, abychom tu krmnou
obilní kvalitu nemuseli vyvážet v podobě kamionů
nezpracovaného obilí, ale
v podobě zpracovaných
mléčných a masných výrobků.

Je také důležité, abychom
byli konkurenceschopní nejen v obilovinách a v řepce, ale abychom dokázali
být jako zemědělci konkurenceschopní na evropském, ale i světovém trhu,
a i v ostatních pro naši zemi
typických zemědělských
komoditách. K tomu potřebujeme znát a uplatňovat
novinky technologických
postupů, což při naší otevřené ekonomice není problém. Zároveň potřebujeme,
o to výrazněji, jak moc je
naše ekonomika otevřená,
znát a srovnávat podmínky
pro podnikání v oblasti citlivých komodit i v okolních
zemích, a o to se jako AK
intenzivně snažíme.
Je důležité, abychom
se dokázali prosadit
v dnešním mediálním
světě se zemědělským
pohledem na krajinu
a přírodu. Je to pohled těch, kteří mají
to štěstí a v té krajině
žijí a zároveň se snaží,
aby krajina živila naše
spoluobčany.
Zdá se mi, že na zemědělství a na krajinu naše
společnost v současnosti
a v naší části Evropy nahlíží

pouze jednostranně krátkozrace zeleně.
Trochu mi přijde, že se jedná
o názory až extrémisticky stylem ode zdi ke zdi. Jednou je
jen vše zelené, jednou rudé,
jednou hnědé. Řada vědeckých názorů se vytrhává
z kontextu, jen aby byly nejen mediálně dobře prodejné
v tom, co jen nyní IN. A co
hůř, na základě této mediální
masáže vznikají politická rozhodnutí nedostatečně podložená odbornými vědeckými
poznatky z celého světa.
Například jenom Evropa řeší
GMO a stává se lídrem řady
dalších rozhodnutí v dobré
víře (v lepším případě), že
spasí planetu. I proto, že se
jedná o politická a neodborná rozhodnutí, nesou často
s sebou riziko, že to budou
rozhodnutí nesprávná, která
nejenomže nespasí planetu, ale zároveň EU zažene
do hospodářské defenzivy
vůči vyspělému světu. Proč
například
nepožadujeme
Tuším, že v loňském roce
jsme dali na úvodní stránku červnového čísla kaktusy. Chtěli jsme být do
jisté míry vtipní, ale hlavně tím poukázat na stav.
Momentálně sedím a jen
píšu, přitom se potím jako
bych skládala uhlí. Včera
ukázal teploměr při jízdě
autem na dálnici 41 stupňů. Klimatizaci nesnáším,
blokují se mi záda a bolí
mě hned v krku.
V loňské roce jsem byla ve
Španělsku. Bílé domy, okenice a téměř všude klimatizační jednotky na domech.
Malé zelené oázy uvnitř
domů. Letos si u nás připadám podobně. Od rána
máme zabedněný dům
a udržuji jen dvorek v jakémsi polozeleném stavu.
Vzadu na zahradě jsem
vzhledem k nedostatku
vody rezignovala. Doporučení, že se nemá sekat,
splňuji, není ani co. Určitě je situace někde lepší
a často je to lokální. U nás
ani kapka a jinde každý den
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pro potraviny dovážené do
naší země či do EU stejné
podmínky, jako jsou u nás?
Jde-li nám o zdraví obyvatel EU i celé planety
tak, když měníme cla
na dovozy zem. komodit za cla výhodná pro
automobilový průmysl,
tak aspoň požadujme,
že by dovážené zemědělské komodity měly
garantovaný
stejně
přísný postup chovu či
pěstování jako u nás.
Jen tak mimochodem, jsem
zvědav, jakým způsobem
skončí rozpor země, která
je největším výrobcem automobilů a zároveň má v politice nejvíce zastánců zelené
politiky. Byl bych klidnější,
kdyby pro vyvažování této
jedné velké země v EU zůstala Velká Británie, ale plně
chápu, že některé byrokratické rozhodnutí z Bruselu hrdý
Albion snáší daleko hůř než
my. Velká Británie má také
ekonomicky na rozdíl od naší
země možnost volby. My se

musíme snažit vyjednat alespoň v rámci SZP co nejlepší podmínky pro zemědělství
EU a tím i pro nás. Zároveň
podmínky, které umožňují
reflektovat specifika jednotlivých zemí včetně potravinové soběstačnosti a o to se AK
ČR snaží. Současný pohled
některých evropských politiků na zastropování a na definici skutečného zemědělce
by v našem zemědělství, ale
i v naší krajině, způsobilo neúměrné škody.
Společnost by měla vidět,
že zemědělec není ten,
kvůli kterému je eroze,
úbytek hmyzu, ptactva,
znečištění vody a podobně. Naopak zemědělec
je ten, který se snaží na tom mála půdy,
co mu po všech nesmyslných zástavbách
v okolí měst zbylo, zajistit národu jeho potravinovou soběstačnost,
a to v co největším souladu s přírodou. Stačí

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové
alespoň milimetr srážek.
Každý milimetr se však sčítá a počítá. Jahody se daly
trhat asi dvakrát, zrovinka
před nějakou tou srážkou.
Teď jsou scvrklé. Nechávám zahrádku zahrádkou,
koupím si vše v obchodě,
zatím. Vy ale nad polem
mávnout rukou nemůžete.
Vůbec vám to nezávidím
a
máte
můj
obdiv.

Snažíme se bojovat za
české potraviny, regionální české potraviny
a ideálně za ty přímo
od zemědělce, protože
při vší úctě k poctivým řezníkům, tam máme jistotu,
že je to opravdu od nás.
Často jsme svědky toho,
že v restauraci nakoupí pár

kilo od místního zemědělce,
zbytek dokoupí z ciziny, ale
když se náhodou zákazník
zeptá odkud maso je, mává
papírem, že od zemědělce
odvedle. Prodá tu nakoupenou trošku několikrát
a ve výsledku si s klidným
svědomím pochutnáte na
mase z Polska, Německa či
Španělska. Sladká nevědomost.

A tak si říkám, pokud
bude panovat takové sucho, bude čím
dál náročnější udržet
si ty naše kvalitní potraviny. Ještě že na jaře
zapršelo a narostlo krmení
pro zvířata. Nechci domýšlet, kdyby tomu tak nebylo. V řadě podniků to bylo

dva roky sucha jako v minulém roce a potravinová
soběstačnost by bylo slovní
spojení, které by získalo na
váze. V takovém okamžiku
by k nám už nebylo odkud
dovážet dotované přebytky z okolních zemí. Vadí
mi, když se k zemědělství
vyjadřují v řadě pořadů
a mediích jen ti, kteří zemědělství nedělají. Názor
zemědělců, v podobě selského rozumu, by měl být
v těchto pořadech alespoň
poloviční nikoliv v menšině, a to nejen pro odbornou vyváženost v mediích,
ale i pro správné rozhodování společnosti, co bude
s jejich kulturní krajinou do
budoucna.
Vážení kolegové, přeji Vám
léto teplotně a srážkově tak
akorát a hlavně, aby Vám
žně přinesly radost z Vaší
náročné a záslužné práce.
Ing. Leoš Říha, předseda
představenstva RAK PA
a viceprezident AK ČR
„šul nul“. Příroda nás cvičí. Asi bychom měli být víc
pokorní a vážit si toho, co
máme.
Připravujeme pro Vás produktovou mapu a je šance,
že se naše kvalitní potraviny od regionálních zemědělských podniků dostanou
do škol a jiných krajských
zařízení. „Když se podaří,
co podařit se má..“, více se
dozvíte v příštím čísle Zpravodaje RAK PA.
Přeji
Vám
krásné
prázdniny a hladký
průběh žní. V loňském
roce se poprvé seklo
už v květnu. Doufám,
že letošní rok navzdory rozlézajícímu se
suchu bude tak nějak
normální. Dobrou úrodu,
ať můžeme slavit její předání národu třeba 22. 9. 2019
na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, jak už se
nám stalo tradicí.
Ing. Vanda Rektorisová,
ředitelka RAK PA

Ohlédnutí za našimi akcemi:
Jarní dotační semináře 9. – 17. 4. 2019

První polovina dubna byla věnována tématice dotačních změn a náležitosti pro podání jednotné žádosti
v roce 2019. Regionální agrární
komora Pardubického kraje spolu
s Krajskou radou zemědělského svazu Pardubického kraje pro všechny
zemědělce v rámci kraje uspořádala dva semináře. První z nich byl
v Černé za Bory 9. 4. a druhý v Ústí
nad Orlicí 17. 4. Naši členové měli
seminář zdarma, nečlenové si za informace zaplatili symbolickou částku. Jak se zdá, za kvalitní informace
tak učinili rádi a výsledkem byly úplně plné sály. V Ústí nad Orlicí přišlo
170 zemědělců. Tak jsme tomu rádi.
Určitě je to díky kvalitním lektorům
Ing. Josefu Vrzáňovi a Ing. Bohuslavu Lapáčkovi. Nutno poznamenat,
že jsme se rozhodli semináře uspořádat i navzdory tomu, že Síť pro
venkov vybrala k pořádání jarních
dotačních seminářů soukromou firmu, která také pořádá Regionální
potravinu Pardubického kraje. Nikdo si nemyslíme, že máme patent
na rozum. Je důležité poznamenat,
že Agrární komora je jediná nevládní nezisková zákonem ustanovená
organizace. Zastupuje nejvíce zemědělců a její představitelé se sami
potýkají se zemědělským provozem
včetně dotací. Z toho důvodu se domníváme, že je logické, aby k tomuto při pořádání obdobných seminářů
další organizace, která má ve svém
názvu zemědělství, tj. SZIF, přihlédla. Cílem RAK PA není zisk, ale co

nejlepší a co nejdokonalejší servis
pro své členy. Najdeme-li k této naší
snaze jako partnera SZIF budeme
velice rádi a pokládáme to za logické. Nepodaří-li se najít společnou
řeč, budeme se snažit prosazovat
své cíle a co nejdokonalejší servis
pro své členy s jinými partnery.
Další organizace Agrovenkov o.p.s.
v rámci kraje, jejíž zakládajícími
subjekty jsou mimo jiné také agrární
komory, splňuje vše, aby mohla plnit
všechny náležitosti KIS a také pořádá pravidelnou potravinářskou soutěž Mls Pardubického kraje, která tu
byla mnohem dřív, než se začala celostátně pořádat Regionální potravina. Zná tedy v kraji své zemědělce,
zpracovatele a výrobce potravin.
Nakonec ani ona nebyla vybrána
jako pořadatel této potravinářské
soutěže i přesto, že například pro
prezentace výrobků vítězů nabízí
velké akce masově navštěvované
veřejností jako jsou Krajské dožínky
v Pardubicích. Zkrátka a dobře byla
vybrána na pořádání Regionální potraviny v Pardubickém kraji reklamní
agentura Festing s.r.o. z jiného kraje! Samozřejmě splňující všechna
pravidla. Mrzí mě to, protože si myslím, že jsme to dělali dobře.
Zadostiučiněním je nám pokračování v pořádání soutěže Mlsu Pardubického kraje a teď i plné sály seminářů, které jsme se rozhodli přesto
uspořádat. Jméno máme přeci jen
jedno a jestliže jsme semináře slibovali, tak jsme to také splnili.

Portál farmáře
- semináře v Chrudimi
s ing. Vrzáněm
10. a 16. 4. 2019

Dva dny ve dvou vlnách dopoledních a odpoledních pro 4x 18
zájemců. Jeden den byl věnován
úplným začátečníkům a druhý den
mírně pokročilým. Všechny termíny
byly plně obsazené. Ing. Vrzáň umí
a umí informace předávat i dál, a to
je kolikrát nejdůležitější.
Pro veliký zájem o toto školení zopakovat i příští rok, pokud bude mít
Ing. Vrzáň čas.

Zelená nafta z úst
celní správy
28. a 31. 5. 2019

Od zimy slibované semináře. Dlouho jsme ovšem čekali na vyhlášku,
poté na formulář a pak zase na metodiku výkladu. Pořádat dřív nebylo
opravdu možné. Nakonec jsme semináře pořádali pro dva okresy, a to
pro všechny zemědělce. Členové
AK ČR a ZS ČR měli ale seminář
zcela zdarma. A o to jde – spousta zemědělců se s AK ČR pouze
„sklouzne“ a my bychom byli rádi,
aby naši členové byli zvýhodněni,
což při pořádání seminářů pod hlavičkou MZe respektive SZIF vždycky bohužel nejde.

Dětský polní den
18. 5. 2019

v areálu šlechtitelské stanice
Úhřetice uspořádala podruhé v sobotu 18. 5. Letos u toho byla i RAK
PA. Potenciál této akce je velký.
Prostředí v přírodě se záhony, ale
i zvířátky pro zpestření. Zázemí,
parkoviště, občerstvení, vše jako
na dlani. Dokonce existuje mokrá
varianta v případě nepřízně počasí.
Tentokrát bylo krásně. Lidé chodili
v průběhu celého dne. Návštěvníci
přijeli i z Rakouska a z Polska. Byl to
vlastně takový mezinárodní dětský
polní den.

Polní den v Šedivci
7. 6. 2019

První červnový týden končíme Polním dnem na téma řepka, jetele,
trávy a zemědělská technika s tím
spojená, ale také zákonné povinnosti v rostlinné výrobě, jako greening aj. Nakonec vzhledem k počasí
bylo vytvořené zázemí v Agrosalonu
v Šedivci pro přednáškovou část
a pak se účastníci přesunuli na pole
k založeným pokusům, které byly
odborně komentovány. Venku rovněž byla vystavena technika značky
Claas.

Naše pole
v Nabočanech
11. - 12. 6. 2019

Orlický pohár
6. 6. 2019 na mléčné
farmě Svídnice podniku ZOPOS Přestavlky
a.s. na Rychnovsku

Tím nejhlavnějším a nejlákavějším
pro milovníky a znalce ČESTRu
byla soutěžní přehlídka plemenic.
Prohlédnout jsme si také mohli
celou farmu, která je po nedávné
rekonstrukci, a tak je opravdu co
k vidění. Trošku jsme se báli počasí
po vlně veder, ale mírný vítr a polojasno naprosto vyhovuje kravkám
a nakonec i nám.

850 políček, obiloviny, luskoviny,
zelenina. Příšerné vedro se možná
odrazilo i na účasti. Jako by příroda
tušila, že sucho bude hlavním tématem odborné přednášky. Technologie využití pomocných plodin – doc.
Ing. Václav Brant, Ph.D., setí do
podsevu, do strniště aj. Zemědělci
opravdu nespí a snaží se vymýšlet
nové kroky pěstování v době sucha,
které jdou ruku v ruce s erozí.
I to bylo téma pro natočení reportáže
ČT, která zde točila po hodně dlouhé
době. Vyznělo to, že na Pardubicku
pěstují zemědělci úplně nové, téměř
exotické plodiny. To nevadí, alespoň
se o zemědělství mluví. Těšíme se
na další rok, kdy bude Naše pole
slavit 20 let!
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ZEMĚDĚLEC NENÍ NEPŘÍTEL - PŘÍSPĚVEK NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY NAŠE POLE
jména zemědělci nejen
vyjadřovali, ale aby se i podíleli na nastavení pravidel
a jako AK se o to snažíme
a snažit budeme. Strašně
mě stavovsky uráží, když
jsou zemědělci stavěni do
role nepřátel společnosti
a přírody.

Vážené dámy a pánové,
vážení kolegové.
Dovolte mi, abych Vás
pozdravil jménem AK ČR
a zároveň i přivítal jménem
RAK PA v našem krásném
kraji. Jsem rád, že tu mohu
být, protože tuto akci pokládám za velmi důležitou
a stejně tak pokládám za
velmi důležité, abychom se
uvědomili a pomohli v tom
uvědomění, jak je naše
pole i to s malým „n“ pro
naši zemi důležité a jak je
důležité, aby mělo vše co
potřebuje. Naše pole potřebuje skutečného místního
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zemědělce, který nejenže
pečuje o hnojení a plní zásady správné zemědělské
praxe, ale který přitom všem
i zabezpečuje základy pro
zejména potravinovou soběstačnost země. Naše pole
potřebuje zemědělce, který
není trestán, když vytváří zemědělskou produkci. Ale zemědělce, který je naopak hodnocen dle toho, jakou přidanou
hodnotu z jednotky plochy
přináší. Naše pole v dobách
výkyvů počasí k srážkových
extrémům potřebuje zemědělce, který vnáší do půdy co
nejvíce organické hmoty.

I proto potřebujeme srovnatelné podmínky u citlivých
komodit a u živočišné výroby zejména. V zadržování
vody v krajině tvrdí muziku
osevní postup s vysokým
množstvím organické hmoty a to tak, že to žádný
DZES nenahradí.
Pokládám za slušný paradox, z kterého by jeden
snad zežloutnul, když jsme
jako zemědělci peskovaní za to, když plníme to,
co v minulých letech bylo
v Bruselu nastaveno. Je
proto potřeba, aby se ze-

Hodně z nás zemědělců šlo
na tuto profesi i proto, že milujeme přírodu.
Když si vezmu příklad –
ochrana rostlin je nejen
o ekonomice jako třeba
bankovnictví, ale je i o tom,
abychom měli zdravé zemědělské plodiny a tím i potraviny. K tomu potřebujeme
i v EU pokrok v signalizaci,
v meteorologii ale i v chemii
a genetice, a nejen zakazovat účinné látky bez náhrady. Je nutné, aby toto vše
si naše společnost zavčas
uvědomovala, že skutečný
zemědělec není nepřítel,
ale živitel. Uvědomit si to po
dvou letech takových jako
v loni už bude pozdě.
Věřím, že tato dnešní akce
pomůže zase trochu našemu poli i celé naší zemi.
Přeji Vám všem příjemný den
v našem příjemném kraji.
Ing. Leoš Říha, předseda
představenstva RAK PA
a viceprezident AK ČR

NEPUKAVÉ
ŠEŠULE

PT264
Tradiční hybrid

PT271
Tradiční hybrid

Polotrpasličí hybrid
Maximální
výkonnost

Výborná odolnost
k suchu
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L um osi v a
ě
n
e
c
v
Mimořádná odolnost
vůči poléhání

Nejvýkonnější hybridní odrůdy
řepky ozimé

www.pioneer.com/cz

X113
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Navštívili jsme:
Národní výstava hospodářských zvířat Animal Tech 2019 v Brně (12. - 15. 5. 2019)
15. 5. 2019

Při této příležitosti se konal
v Brně i Sněm AK ČR dne
12. 5. 2019. Přes povinnosti
se ten den ale skoro nikam
nepodívate a tak jsme vyrazili až předposlední den.

MLS Pardubického kraje - slavnostní vyhlášení v krásných prostorách
zámku v Chroustovicích začalo ve 13 hodin
26. 5. 2019

18. 4. rozhodla odborná
porota o vítězích. I letos
bylo předáváno ocenění ve čtyřech kategoriích,
a to Mlýnské a pekárenské
a cukrářské výrobky, Mléko
a mléčné výrobky, Maso
a masné výrobky a Výrobky
z medu a ostatní. Titul „Objev roku“ získalo šest producentů, kteří se do soutěže přihlásili poprvé. Jsou to
Veselka Litomyšl s.r.o., Fit,
zdraví, výživa® Jana Kolrusová, Bc. Marek Mandík,
Květná zahrada z.ú., Ivana
Bakrlíková a Monika Pavlisová.
Největší zastoupení měla
kategorie Mléko a mléčné
výrobky, která byla také
dle poroty obsazena velmi

kvalitními produkty. Nejlépe hodnocen byl zrající
sýr z Květné zahrady z.ú.,
který byl hodnocen jako
výrobek, u kterého by komise nepředpokládala, že
byl vyroben v ČR. I když
se v jednotlivých kategoriích další místa nevyhlašují,
komise udělila pomyslnou
druhou příčku výrobku Selský pařený sýr – šnek ze
Střední školy zemědělské
a veterinární Lanškroun
– sýr vyniká příjemnou
chutí s jemným osolením.
Třetí pomyslná příčka patří čerstvému kozímu sýru
opět z Květné zahrady z.ú.
Další kategorie ovládly kvasový bochník s vařeným
žitem z firmy Mgr. Tomáš
Kroulík - Naše DOBRÁ pe-

kárna, Diamond Muscle špička z plece z firmy Josef
Morávek a švestková povidla z Květné zahrady z.ú.
Novinkou letošního ročníku je vytvoření webových
stránek mlspardubickehokraje.cz, kde jsou všechny
oceněné výrobky prezentovány.
Veřejnost bude moct ochutnat a rozhodnout o svém
favoritu 24. 8. na závodišti
v Pardubicích.

Den otevřených dveří – Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
14. 6. 2019

Ve dnech 14. a 15. 6. 2019
jsou po celé republice
v rámci Zemědělského svazu. V pátek byl nejblíž nám
právě v Rosicích. Přesto,
že jsme přijeli až odpoledne, lidé chodili, ochutnávali,
tipovali v poznávací stezce

drobná domácí zvířátka.
Prohlédnout si mohli velká
hospodářská, dnes vzácně
i prasata. Koně pod kapotou
i koně klasické. Koňským
povozem se mohli svézt ti,
které bolely nohy a rozlehlý
areál by pěšky neprošli.
Odměnou bylo posezení

pod stany za doprovodu
muziky a ochutnávat mohli steak či grilované prase
z místní produkce. Všichni
jsme se shodli, když jsme
si nesli steak a k němu nám
dali plastové příbory. Masíčko měkounké, krájelo se
jako dort.

Zemědělský den Mžany
14. 6. 2019

V pátek 14. 6. 2019 na středisku v Sověticích na Královéhradecku poprvé naživo
v éteru probíhal zemědělský den. Přehlídka skotu,
ukázky techniky, místní
dobroty. Akci zahájil pan
ministr Toman. Jezdíme
sem tradičně a tradičně se
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zde uchází o cenu i kravky
z našeho okresu – AGRO
Liboměřice a.s., Zemědělské družstvo Horní Bradlo.
Letos byly kravky vyzdobené i třpytkami z podniku ZD
Kámen. Jejich doprovod byl
vtipně oblečený do černých
triček s nápisy ZD Kámen
STARS. Možná maličkost,

ale potěší. Je moc hezké,
když k tomu lidé přistupují s láskou a vtipem. Nad
tímhle prostě někdo přemýšlel a vymýšlel. Jen tak
dál. Tohle vypadá, že práce
je jim koníčkem, i když je to
o kravkách.

Navštívili jsme:
BEKO FRESH FESTIVAL
15. 6. 2019

Beko Fresh festival 2019
v Pardubicích. Na programu bylo hlavně jídlo a pití.
Peklo se tam, pekli jsme
se tam. Možná díky tropickému počasí bylo méně
návštěvníků v porovnání
s minulými ročníky. Steaky,

mořské potvory, exotické
ovoce, vůně kávy. Pro labužníky, kteří navíc dbají na
původ potravin a preferují
české a ještě lépe krajové –
byli jsme tam s potravinami
MLS Pardubického kraje ve
žlutých stáncích na „hlavní
avenue“.

Dobrý vlhkoměr pomocníkem agronoma

Opět se blíží žně a jejich úspěšnost do značné míry
závisí na rozhodnutí o začátku sklizně a třídění úrody
podle vlhkosti a kvality. Tady přichází ke slovu vlhkoměry zrnin, které tak mohou často rozhodnout o těch
nejdůležitějších kilogramech úrody, a proto je potřeba
volit spolehlivé přístroje. Naštěstí je dnes velký výběr,
který vychází vstříc velkým i malým pěstitelům.
Ale začněme tím, jak optimální vzorek zrnin k měření získat.
K tomu je zde ruční elektrická mlátička Minibatt +, kterou si
jednoduše osobně vymlátíte a vyčistíte vzorek pro měření.
Nejenže strojek vymlátí většinu zrnin díky výměnným sítům,
ale vzorek je již vyčištěn od plev a přímo z minimlátičky jej
přesypete do vlhkoměru. Výhodou je, že směsný vzorek
odebíráte a mlátíte přímo z porostu náhodně, čímž se vyhnete subjektivnímu výběru „toho lepšího“ místa v porostu.
Malý ruční kombajnek je snadno přenosný a používá se přímo v terénu. Energii zajišťuje dobíjitelná baterie. Minibatt +
si agronomové velmi oblíbili, protože porosty si předem
v klidu objedete a podle změřených vzorků rozhodnete,
kam nejdříve pojedou sklízecí mlátičky. Nemusíte se namáhat drolením v ruce, ani vyhánět kombajn naslepo.

Žně nepočkají

Nezapomeňte
na nový vlhkoměr!
Farmex MT-PRO
velmi oblíbený a spolehlivý
polní vlhkoměr
české menu a snadné ovládání
měří i vlhkou kukuřici (do 40 %)
brašnička přes rameno
22 plodin včetně máku, sóji, trav atd.

Wile 55

O
Farmex MT-PRO

č
Kč
9 850
DPH
bez

SLEVA 8 %
Platí do 31. 7. 2019

Uvedené ceny jsou před slevou.

Wile 200
měří vlhkost a hektolitrovou váhu zároveň
všechny běžné plodiny
známá a spolehlivá značka
kufřík pro transport
snadné ovládání

Wile 78 Crusher

Wile 55

MiniBatt +

Objednávejte na www.Leadingfarmers.cz
f
nebo u obchodních zástupců.
Jan Bradáč
tel.: 601 089 405
Radek Svoboda
tel.: 724 531 213
Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

Wile 200

0 Kč
13 70DPH
bez

er
her
Wile 78 Crush
W

0 Kč
11 70DPH
1

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

č
Kč
malý kompaktní
7 950
bez DPH
vlhkoměr s sebou
na pole
jednoduché menu
12 nejběžnějších plodin
plastová ochranná krabička s popruhem

Kontakty

Od finské firmy Farmcomp můžeme nabídnout kvalitní
a v ČR oblíbené vlhkoměry v celé řadě druhů, z nichž
lze doporučit např. Wile 55 jako malý kompaktní vlhkoměr
s kovovým tělem pro základní plodiny, jako jsou obilniny,
řepka, ale třeba i mák. Pro menšího hospodáře ideální
a vejde se i do větší kapsy. Pro ty, kdo dělají třeba trávy
na semeno vybíráme Farmex MT-PRO ze stejné řady,
který má však nakalibrováno 22 plodin včetně semen trav.
Větší, ale stále cenově dostupný Wile 200 dokáže ukázat
i určitý obrázek o kvalitě zrna, protože „umí“ i hektolitrovou váhu. Kdo chce vzorky drcené, pro toho je tu Wile
78 Crusher, taktéž kvalitní kompaktní přístroj. Všechny vlhkoměry umožňují načítat průměry a např. vkládat
i stálé odchylky k jednotlivým plodinám, což oceníte při
měření „proti“ nějakému referenčnímu vlhkoměru. Servis
a kalibrace zajišťujeme sami. Do sortimentu jsme nově
zařadili také bytelné kovové tyčové teploměry do hromad
zrnin nebo sena od rakouské firmy Agreto, které se vyrábí
v několika délkách. Podívejte se na naše stránky
www.Leadingfarmers.cz, kde najdete celý sortiment vlhkoměrů i s cenami a popisy.
Ing. Václav Jirka, Leading Farmers CZ, a.s.

bez

č
0 Kč

17 40DPH
elektrická mlátička vzorků
bez
rychlý sběr vzorků o žních
regulovatelné čištění
okamžité vyhodnocení k vyslání kombajnů
lehký kompaktní přístroj
3 různá síta + nádobka na vzorek navíc
kufřík pro transport mezi poli
šetří čas a ruce při získávání vzorků

KVALITA • INOVACE
VACE • SOFISTIKOVANÁ
SOFISTIK
STIKOV
OVANÁ ŘEŠENÍ

… a další typy na webu.
Též tyčové vlhkoměry
a teploměry!
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Není bakterie jako bakterie
I když se z některých
můžeme „uběhat“.

Zhruba někdy v březnu
proběhla médii zpráva, že
zemřel člověk, který snědl
staré těstoviny. Hysterie,
říkala jsem si. Reportáž
jsem ale neviděla. Při listování dubnovým dTestem
jsem zbystřila u zprávy
s názvem „Těstovinami či
rýží se lze otrávit“. Viník?
Bakterie Bacillus cereus
a člověk. Jednotlivé viníky
si probereme podrobněji.
Bacillus cereus
konkurent salmonelly?
Obě jsou bakterie,
obě působí průjem,
ale nejen to.
B. cereus je všude kolem
nás. Vyskytuje se v půdě,
prachu, vzduchu. U lidí se
sníženou imunitou může
vyvolat zápal plic. Sama
není tolik patogenní. Větším problémem jsou toxiny,
které produkuje. V zásadě
potřebuje k tomu, aby způsobila vetší problém komplice – člověka. Pomnoží
se u nesprávně skladovaných potravin. Můžete
si sebelépe umývat ruce,
drbat nádobí a prkénko,
používat dezinfekce a saponáty, ale pokud uvařené
jídlo necháte na lince při
pokojové teplotě půl dne,
můžete si zadělat na problém. Ideální je rychle ho
zchladit a uklidit do lednice, nejdéle do hodiny či
dvou. Této bakterii se daří
v rýži a právě těstovinách,
ale i mléku, cukroví, ale
třeba i v koření. Po požití

takového jídla můžete zvracet anebo můžete mít právě
průjem.

Možná jste překvapeni stejně jako jsem byla já, protože za průjmem většina lidí
hledá právě salmonellu.
Také ji máme většinou
spojenou s masem a vejci.
Onemocnět však můžeme
i ze zeleniny i ovoce, pokud
bude infikované a špatně
omyté. Tady naopak platí
drbat, umývat, drbat a to
vše. Ruce, nože, prkénka,
pracovní desku. Většinou
také propuká v době dovolených, kdy se táboří. Zkrátka tam, kde není hygiena na
100 % a také když je větší
teplo. Rovněž nemícháme
syrové a uvařené potraviny při uskladňování ani při
přípravě na vaření na pracovní ploše. Tím vším se dá
rychle přenést.
Obecně můžeme shrnout,
že u každého člověka, který má zdravotní problémy
a sníženou imunitu, může
i banální onemocnění mít
fatální důsledky.
Těžko říct, jestli mladý muž,
který zemřel po těstovinách, je měl někde uvařené
nechané v místnosti. Kdo
ví, jak dlouho a jestli on
sám měl nějaký zdravotní
problém. Každopádně se
vyplatí dbát obecných zásad a vyvarovat se tak riziku propuknutí nemoci.
Ať Vám chutná bez jiných
vedlejších
nepříjemných
následků.
Ing. Vanda Rektorisová,
ředitelka RAK PA a AK
Chrudim

Drahé potraviny jsou třeba
kaviár, lanýže a možná i řízek

Naše dítě, pokud jdeme do restaurace, nepotřebuje jídelní
lístek. Volba je jasná – řízek. Jen dbá od mala na druh. Žádný „kuřízek“, ale vepřová krkovice. Obměňuje jen přílohu.
Do restaurace nechodíme denně, takže jsem se na smažený oblíbený řízek povznesla. Dokonce ten, co mi doma
usmaží přítel na másle, neodmítnu ani já. Zapnu rádio
a slyším zprávu, že v Rakousku je řízek to nejlacinější
a nejběžnější jídlo v restauracích, patrně také pro jeho
tamní masovou oblibu. Jenže budou mít po „žížalkách“,
vepřové nebude a ceny vyskočí nahoru.
No a dnes 16. 4. 2019 visí na internetu článek s titulkem:
„Vepřové maso prudce zdraží. Během pár týdnů čekejte
ceny 180 korun za kilo, říká řezník“.
Víte, co mě napadlo jako první? Dobře nám tak, všem.
Dlouhodobě je tady taková krize v chovech prasat. Dlouhodobě Agrární komora troubí do světa čísla, že jsme na
tom byli líp i v roce 1936. Technická sůl ve vepřovém mase
z Polska. Mor divokých prasat. Dlouhodobě se nám nedaří
zařadit vepřové jako citlivou komoditu, aby byla podporována. Musely se změnit stáje, víc místa, hračky, komfort
zvířat, což je v pořádku, ale ne každý to finančně zvládl.
Dlouhodobě je nízká výkupní cena vepřového masa od
zemědělců. Všiml si toho někdy někdo na pultech? Pokud nejedete nakupovat do jatek zemědělského podniku,
stejně se asi nic moc nedozvíte o původu masa v normálním řeznictví. Vždycky se kamuflovalo i v potravinách. Jak
si myslíte, že to dělají některé restaurace? Koupí pár kilo
českého masa, aby byl doklad a zbytek se doveze bůhví
odkud. Přebalování na pultech marketů, vždyť to pamatujeme. Jakmile obchody zavětřily, že lidé kupují, české bylo
mávnutím kouzelného proutku všechno.
Jsou to jen ekonomické boje. Tím, že budeme
kupovat to nejlevnější nejasného původu, zlikvidujeme si to kvalitní u nás. No proč by to měli
chovat, když jim to nikdo nezaplatí. Když se uvaří
z masa českého, porce vyjde na 120 Kč.
Garantuji Vám, že když bude vedle menu za 89 Kč, nikdo
nebude řešit původ a půjde tam. Hlavně levně a bude mít
ještě hřejivý pocit u srdce, že ušetřil.
Co s tím? Zajímejte se o původ. Vyhledávejte si své řezníky, farmáře, hospůdky. Jde to. Stojí to navíc čas a možná
nějakou korunu navíc, ale je to investice do sebe a do svého zdraví. Buďme upřímní a řekněme si, že kolikrát člověk
nakoupí zbytečně mnoho a pak spoustu jídla vyhodí. Ve
výsledku utratí skoro stejně.
Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka RAK PA a AK Chrudim
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Od zrnka ke chlebu cesta dlouhá jest

Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství
a venkov Pardubického kraje

Není mnoho potravin, o kterých bychom mohli říci, že
jsou nepostradatelné pro život. První, která vyvstane na
mysli většiny z nás, je chléb.
Jeho výroba je poměrně
dlouhý proces, za kterým stojí
poctivá práce mnoha lidí.

V Pardubicích se 4.-5.
června uskutečnil jubilejní
25. ročník Dnů chleba. Široká veřejnost měla možnost vidět nejrůznější druhy
chlebů a zároveň ochutnat
i novinky na trhu. „Bez poctivého zemědělství bychom neměli špičkovou
gastronomii a to samé platí
i o chlebu. Návštěvníci akce
na Pernštýnském náměstí se mohli přesvědčit, jak
pestrou škálu chutí nabízí
desítky druhů chlebů,“ sdělil
radní pro zemědělství Václav Kroutil. O tom, že chleba
není obyčejnou potravinou,
svědčí i fakt, že bylo v Pardubicích prezentováno 108
různých chlebů. Jedná se
tak o rekord v počtu druhů

Pardubický kraj provedl
cvičení „Sucho 2019“

Velmi potřebné a vzhledem k současnému stavu
počasí účelné cvičení se
uskutečnilo na části území
Pardubického kraje pod
názvem Sucho 2019. Do
teoretického nácviku se zapojily tři obce s rozšířenou
působností – Svitavy, Polička a Moravská Třebová.
V rámci cvičení došlo k simulaci několika situací:
vliv dlouhodobého sucha
na vznik hydrologického
sucha, úhyn raka říčního
a přesun zbylé populace
raků, zákaz odběru vody
a náhradní zásobování obyvatel, přechod silné bouřky,
při které spadlo 40-60 mm
srážek, likvidace uhynulých
živočichů na rybníku.
„Celé cvičení se uskutečnilo v teoretické rovině, ale
mělo velmi reálný základ
a prověřilo všechny účastníky. V dnešní době je boj
proti suchu velkým tématem

a vzhledem k současnému
stavu půdy a počasí byly
vybrány i náměty cvičení.
Simulované situace jsou
v blízké době reálné,“ sdělil
Václav Kroutil, krajský radní
pro oblast zemědělství a životního prostředí.
Osmidenního cvičení se
zúčastnili ORP Svitavy, Moravská Třebová a Polička.
Dále pracovníci odboru životního prostředí krajského
úřadu, Český hydrometeorologický ústav, vodoprávní
úřady, povodí Moravy a Rybářství Litomyšl.
„Musím konstatovat, že
všichni účastníci vzali cvičení velmi zodpovědně,
a jen díky tomu je možné jej
považovat za úspěšné. Věřím, že díky nácviku budeme moci efektivněji čelit výzvám, které nám s největší
pravděpodobností v brzké
době nachystá příroda,“ dodal Václav Kroutil.

chleba na jednom místě.
Celá akce tak chutně podpořila pekařské řemeslo.
Každý pekař potřebuje
i kvalitní suroviny a v prvé
řadě obilí. I to bylo k vidění na výstavě Naše pole
2019, která se uskutečnila
11.-12. června v Nabočanech. Kromě odborných seminářů byla k vidění například i zemědělská technika
nebo ukázky polní zeleniny.
Pro děti a studenty zemědělských škol pak nejrůznější soutěže. Organizátoři také připomenuli výročí
časopisu Zemědělec, který
vychází neuvěřitelných sto
let. Řediteli vydavatelství
nejen tohoto periodika

Martinu Sedláčkovi předal
krajský radní Václav Kroutil originální dárek, který
mile překvapil. „Jednalo se
o dřevěnou repliku vazby
Zemědělce. Za vyhotovení
chci poděkovat SPŠ stavební v Rybitví,“ řekl Václav
Kroutil.
Propagace zemědělství na
jakékoliv úrovni má vzrůstající tendenci, o čemž svědčí nejen výše zmiňované
akce. „Jsem rád, když vidím, jak nápaditě lze propagovat natolik důležitou činnost, kterou zemědělství
bezesporu je. Děkuji všem,
kteří se na těchto akcích
podílejí,“ dodal na závěr
Václav Kroutil.

Poděkování …
V měsíci červnu se pod patronací Zemědělského svazu
České republiky uskutečnily dny otevřených dveří v zemědělských podnicích po celém Pardubickém kraji. Měl
jsem tu možnost navštívit Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a Zemědělské družstvo
se sídlem ve Sloupnici a byl jsem potěšen, jak
se organizátoři zhostili své role. Velice mne
potěšil zájem veřejnosti. Touto cestou bych
všem, kteří se podíleli na vzorné prezentaci
zemědělského sektoru, poděkoval za zdárný
průběh všech akcí.

Systiva ochrání
pšenici i ječmen
®

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

www.agro.basf.cz

9

Agro družstvo Sebranice a Sberbank
slavnostně otevřely novou posklizňovou linku
Agro družstvo Sebranice na konci
loňského roku dokončilo novou
posklizňovou linku. Na její ﬁnancování
získalo úvěr od Sberbank, se kterou
družstvo dlouhodobě spolupracuje.
Investice a výstavba linky s kapacitou
9 tisíc tun zrna patří k zásadním
projektům, které družstvo úspěšně
dokončilo.
Jaké efekty podniku přinese tento
důležitý projekt?
Realizací posklizňové linky jsme vyřešili
skladování obilovin a olejnin. Získali jsme
tím i prostor pro nákup obilovin pro naši
živočišnou výrobu ihned po sklizni, v době
relativně nejlepších nákupních cen.
Co je pro Vás na bance nejdůležitější,
podle čeho spolupracující banku
vybíráte?
Hodně nám záleží na osobním jednání
a udržování vzájemné důvěry.
Samozřejmě řešíme také ekonomickou
stránku projektů a vlastní spolupráce
a tedy podmínky ﬁnancování.

Doporučili byste naši banku svým
kolegům z oboru?
Se Sberbank spolupracujeme
dlouhodobě a mohu ji doporučit
i dalším kolegům, kteří podnikají
v oblasti zemědělství.

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE
Investice
• splácení sjednáme podle sezónnosti
peněžních toků zemědělského
podniku
• maximálně se přizpůsobíme
podmínkám případně schválené
investiční dotace
Jakou předpovídáte budoucnost
českému zemědělství a kam chcete
Vámi vedené družstvo dále směřovat?
Směřování naší skupiny je stále stejné,
tedy klasická smíšená výroba, jsou to
rostlinné výroby, kde hlavní části produktů
(mimo řepky a brambor) jsou směřovány
do vlastní navazující živočišné výroby.
Ostatní nezemědělské činnosti
realizujeme dle možností našich lidských
zdrojů a možností na trhu. Rozměr
českého zemědělství není velký a vše
je o lidech. Svůj hlavní úkol vidím
ve vychování nástupců, kteří budou
pokračovat v tomto oboru a zachovají
si vlastní názor a pohled na svoji práci.

Zemědělská půda
• ﬁnancujeme nákup i reﬁnancování
již nakoupené půdy až do 100 %
kupní ceny
• splatnost až 20 let
Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí běžných
provozních potřeb v průběhu sezóny
• zajistíme předﬁnancování dotací
Zajištění kurzového rizika u dotací
pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant spořicích
účtů v CZK se zhodnocením až 1,75 %
ročně
Zemědělská technika
• ﬁnancujeme 100 % kupní ceny včetně
DPH
• splatnost až 8 let
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
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137
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Rozhovor se senátorem Michalem Kortyšem
neboť nehospodařím. Snaží se hájit zájmy zemědělců,
vytváří protitlak některým zhovadilým nápadům přicházejícím z EU a občas se jim to i podaří. Věřím, že měří všem
stejně, jak malým rolníkům, tak velkým družstvům a vnímám, že se snaží tuto profesi protlačit do popředí zájmu
a utužuje svojí činností mezi nimi svornost.

Michal Kortyš

senátor - obvod č. 50 - Svitavy

1. Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?
Pravda, přišel jsem z Velké Moravy, kdy „cherchez la femme“ zafungovalo i u mě. Během uplynulých 36 let jsem
našel místo ve svém srdci na začátku pro moji milovanou
Litomyšl a postupně pro celý Pardubický kraj. Navíc, když
děláte 25 let v politice, tak vám ten kraj, lidé a jejich nátury
zalezou pod kůži, ani nevíte jak.
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?
No samo, že ano! Pocházím z valašského gruntu a vím,
že tito lidé a jejich dřina měli vždy pevné místo vysoko na
žebříčku hodnot celé společnosti. V dnešním zrychleném
světě si to lidé spíš neuvědomují. Jsme zahlceni informacemi většinou nevalného významu a podstata bytí nám
uniká.
3. Považujete zemědělství za atraktivní obor
a jaký k němu máte vztah?
Myslím, že to není o atraktivitě. Je to spíš o výchově (přičichnutí) v rodině a o násilném přetrhnutí vazeb na hospodařící generaci. Jako vnuk rolníka mám jasně kladný
vztah a byl jsem i připravován na studia pro zemědělství.
Protože moji prarodiče nikdy nepodlehli tlaku komunistů
vstoupit se svými 25 hektary do družstva, tak mě a moje
rodiče násilně vytrhli z tohoto prostředí a osud nás zavál
úplně jinam.
4. Proč se podle Vás potýká s generačním problémem?
Násilím odebraná půda vlastníkům a 40leté hospodaření
na majetku, ke kterému nebyl osobní majetnický vztah, to
udělalo své. Další chyba se stala, když se majetek navracel. Měla se rozpustit Zemědělská družstva a tím pádem
donutit majitele vráceného majetku, aby se vážně zabývali
otázkou „co s tím“. Lidé většinou nejracionálněji uvažují
pod tlakem a věřím, že by mnozí více navázali na tradici svých předků. Samozřejmě, že by vznikla i nová družstva.
5. Jak vnímáte práci a význam Agrární komory
ČR?
Jejich práci vnímám spíš v politické rovině než v praxi,

6. Jak byste zhodnotil současnou situaci v zemědělství – ochrana zem. půdy, voda v krajině,
vliv obchodních řetězců, ceny potravin?
Zemědělská půda nedostává péči, kterou má dostat, nevoda v krajině je důsledek dlouholetých opatření, která je
potřeba zjemnit, doplnit a tím pádem přiblížit více přirozenému stavu přírody. Obchodní řetězce a ceny potravin
včetně jejich kvality je spojená nádoba. Stát by měl více
podporovat prvovýrobce v tom, aby zpracovávali část své
produkce a mohli ji volně prodávat. Bude sice dražší než
v obchoďácích, ale budete znát původ, kvalitu a čerstvost
a navíc podpoříte svého krajana!
7. Můžou zemědělcům podle Vás pomoct i sami
spotřebitelé?
Ano, jak jsem již uvedl. Tím, že budu kupovat regionální
potraviny a udělám si čas, abych navštívil místní farmy
a pozjišťoval si, co mi můžou nabídnout. Pak už to jde
samo.
8. Co aktuálně řeší Senát v oblasti zemědělství? Republikou hýbe kůrovec, zadržování vody v krajině, sucho, a proto se urychleně snažíme podpořit zákony,
které s tím souvisejí ač jsou někdy ušity horkou jehlou
a nejsou komplexní. Do toho petice Za zdravé a prosperující lesy pro příští generaci, či Petice za zákon pro zelené
lesy Šumavy.
9. V jakém typu obchodů nakupujete nejčastěji?
Spíš napíšu nejraději. Nejsem si jist, že tam jsem nejčastěji. Malé krámky s otázkou, odkud pochází výrobek,
okolní farmy se sezonním zbožím, soukromé zemědělce
a vyhledávám i větší prodejny, kde mají svůj koutek s regionálními potravinami.
10. Řešíte původ surovin i v restauraci?
Ve vlastní gastro provozovně jsem to při nákupech řešil
a pokud mám příležitost, navštěvuji restaurace s nabídkou původu potravin. Bohužel je jich zatím poskromnu.
11. Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené
jídlo?
Nejsem vybíravý a sním téměř všechno. Úchylku mám na
výrobky z udírny a rád se pustím i do vaření. Doma jsou
mojí doménou ryby na všechny způsoby.
12. Jaký je Váš oblíbený recept, o který se podělíte s čtenáři.
Třeba taková treska obecná. Výborná pochoutka. Jen ji
nesmíte zaměnit za Tresku tmavou. Na plech dáte rovnoměrně pod každou porci napřed kousek másla, na to
plátek kedlubny, nebo celeru a na to porci osolené tresky.
Vše tak, aby se ryba nedotýkala holého plechu. Potom
rozdrtíte ve hmoždíři pepř a nové koření a tím rybu i něco
na plech posypete. Přidáte ještě tak tři listy bobkového listu. Pečete v troubě cirka půl hodiny na 200 stupňů, a když
začne ryba „listovat“, je vše hotové. Výborné s chlebem.
Dobrou chuť!
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Rozhovor se senátorem Mgr. Janem Teclem, MBA.

Mgr. Jan Tecl, MBA.
senátor - obvod č. 44 - Chrudim

1. Jaký je Váš vztah
k Pardubickému kraji?
Jako chotěbořský rodák
jsem to měl na Chrudimsko, zejména do Železných
hor a na Hlinecko, jak říkáme, coby kamenem dohodil
a zbytek došel pěšky. Hranice mezi Vysočinou a Pardubickým krajem je pouze
administrativní čárou, lidé
zde ale sdílejí stejné podmínky k životu a vyjadřují
také sounáležitost k tomuto krásnému koutu Čech.
Možná právě i proto, když
se tvořily senátní obvody
s podobnými počty obyvatel, přišlo přirozené spojit části okresů Chrudim
a Havlíčkův Brod do jednoho volebního obvodu.
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?
Zemědělství je historicky
nejstarším oborem lidské
činnosti a ani nejsmělejší
technologický pokrok lidstva na potřebě zajištění
potravin pro obyvatele na
této skutečnosti do budoucna nic nezmění. Technologie jistě usnadňují těžkou
12
12

práci, která výrobu potravin
vždy provázela, ale lidský
prvek nikdy zcela nenahradí. Národní zemědělství
plní kromě potravinové soběstačnosti také významný úkol krajinotvorný, což
zvláště v době, kdy se potýkáme s problémy zadržování půdní vláhy, je záležitost
velmi aktuální. Stoprocentní soběstačnost ve výrobě
potravin v celé její rozmanitosti je v dnešním globalizovaném světě s ohledem na
naše klimatické podmínky
a požadavky spotřebitelů již
nemyslitelná. Přesto, bylo
by neodpustitelnou chybou,
přejít na nějakou monokulturní zemědělskou produkci
jenom podle měřítek tržních
výnosů a rezignovat tak na
tradiční výrobu kvalitních
českých potravin. Systém
dotačních politik Evropské
unie do zemědělství by nám
to měl i nadále umožňovat.
3. Považujete zemědělství za atraktivní
obor a jaký k němu
máte vztah?
Můj dědeček byl soukromý zemědělec a také jeho
postihla v 50. letech kolektivizace. Vím proto, jak náročná práce v tomto odvětví
je a snažím se zemědělce
podporovat.
4. Proč se podle Vás
potýká s generačním
problémem?
Generační problém se vyskytuje nejen v zemědělství, ale s úbytkem pracovníků se potýká celá řada
oborů. Domnívám se, že
pravým důvodem, proč se
zemědělství věnuje málo
mladých lidí, je náročnost
práce.
5. Jak vnímáte práci
a význam Agrární komory ČR?
Profesní sdružování aktivních lidí považuji za potřebné a účinné zejména

v dnešní „přeinformované“
době. Jedinec má omezené schopnosti účinné kroky
nejen prosadit, ale zejména doložit a argumentačně
podpořit natolik, aby přesvědčil potřebnou většinu.
Proto považuji existenci
Agrární komory za významnou a děkuji jejím představitelům za práci, kterou pro
nás všechny odvádějí.
6. Jak byste zhodnotil současnou situaci
v zemědělství – ochrana zem. půdy, voda
v krajině, vliv obchodních řetězců, ceny potravin?
Současná situace v zemědělství není dobrá. Půda je
velmi vyčerpávána, vytěžována některými koncerny
bez důrazu na dlouhodobou
udržitelnost. Vadí mi postup
agrochemických gigantů,
kteří na jedné straně dodávají hnojiva, postřiky i stroje a na straně druhé, díky
své velikosti, mají trh v hrsti
a vykupují zpět produkci za
likvidační ceny.
Ceny potravin jsou komplexnější ekonomický problém, kde ovšem nemůžeme izolovat jeden faktor.
Musíme také požadovat,
aby dotace, které jsou zemědělcům vypláceny, byly
využívány efektivně, aby
evropské peníze pomáhaly
regeneraci zdrojů. Půda se
špatným hospodařením ničí
a problémy se násobí.
Zemědělskou produkci samozřejmě extrémně zatěžuje sucho a jeho dopady
jsou zhoršovány, pokud
není kladen důraz na správné hospodaření s vodou na
zemědělské půdě. Potřebujeme podporovat taková
opatření, která vodu v krajině zadrží.

7. Můžou zemědělcům
podle
Vás
pomoct
i sami spotřebitelé?
Samozřejmě pomoci mohou a myslím, že se tak
děje. Podporu vnímám například v rostoucím zájmu
spotřebitelů o české potraviny a kvalitní suroviny.
8. Co aktuálně řeší Senát v oblasti zemědělství?
Velmi mě těší práce kolegů senátorů v nově vzniklé Stálé komisi Senátu
VODA-SUCHO, která se
zabývá otázkou, jak zabezpečit dostatek vody pro
obyvatelstvo. Komise si
vytkla za úkol prozkoumat
různé prostředky a postupy
k zamezení negativních důsledků sucha a navrácení
vody do krajiny. Proběhlo
již několik schůzí i výjezdní
zasedání po moravských
závlahových stanicích
a ekologicky hospodařících
zemědělcích. Komise díky
spolupráci regionů, odborníků i politiků navrhne
komplexní opatření, která
pomohou zajistit nástroje
ke zlepšení hospodaření
s vodou a půdou. Samozřejmostí bude rovněž zohlednění využití stávajících
závlahových stanic a jiných
prostředků, jak dostat vodu
do krajiny.
Plenární zasedání Senátu
se aktuálně na posledním
jednání zabývalo situací
v lesních porostech. Senát
na své červnové schůzi
jednomyslně podpořil petici
Zdravé a prosperující lesy
pro příští generace. Petice, kterou podepsalo přes
16 tisíc lidí, varuje, že v důsledku pomalého a nepříliš
efektivního postupu státu
při řešení současné kůrovcové kalamity jsou ohro-

ženy statisíce soukromých
a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. Zástupci petentů vyzvali vládu
a Parlament ke skutečné,
efektivní a rychlé pomoci
majitelům lesů. Výbor pro
vzdělání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice, jehož jsem místopředsedou,
uspořádal v této věci veřejné slyšení, na kterém
mimo jiné zazněly silné
argumenty ze strany Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů (SVOL):
„Lidé jsou v ČR zvyklí, že
lesy, bez ohledu na vlastnictví, jsou přístupné všem.
Přesto si stále neuvědomují, že současná kalamita
není problém jen vlastníků
lesů,“ upozornil například
předseda SVOL František
Kučera.

Odbyt kůrovcového dříví
vázne, ceny se propadly
na polovinu a vlastníci lesů
se dostávají do vážných finančních potíží, což bude
mít v konečném důsledku
dopad na všechny obyvatele v ČR. Velká část lesů
mizí a bez účinné pomoci
státu může zaniknout až
jedna třetina lesů. Vlastníci
totiž nebudou mít peníze na
zalesnění kalamitních holých plání. Senátoři to chtějí
změnit. Senát hlasoval pro
přijetí petice, označil ji za
důvodnou a uložil vládě
a dotčeným institucím realizovat mimořádné kroky,
které by vlastníkům lesů
pomohly současnou situaci
v českých lesích zvládnout.
Senát ve svém usnesení
důrazně připomíná, že stát
nemůže využívat výsledky
hospodaření ve státních le-

sích zejména pro posilování příjmů státního rozpočtu, neboť tím znemožňuje
jejich odpovědnou správu
a ochranu.
9. V jakém typu obchodů nakupujete nejčastěji?
Osobně preferuji menší
specializované
obchody,
kde prodávající dokáže poradit s výběrem a také ty,
v nichž si koupím české potraviny.
10. Řešíte původ surovin i v restauraci?
Přiznám se, že restauraci
většinou volím na doporučení a podle toho, kde mi již
dříve chutnalo.
11.
Jste
gurmán,
a jaké je Vaše oblíbené jídlo?

Pocházím
z
Vysočiny
a o našem kraji se říkávalo, že tady končí brambory
a začíná kamení. Pravdou
však zůstává, že brambory patří mezi vysočinská nejoblíbenější jídla.
Přímo v Havlíčkově Brodě
se každoročně konají bramborářské dny, jejichž návštěvu nikdy nevynechám
a rád ochutnávám výrobky
právě z brambor. Jednoduše, na brambory nedám
dopustit.
12. Jaký je Váš oblíbený recept, o který se
podělíte s čtenáři.
Určitě jsou to bramboráky
upečené s láskou podle
tradičních receptů našich
maminek a babiček, tedy
nesmí chybět česnek ani
majoránka. A recept přeci
každý zná…

Setkání senátora Jana Tecla se zástupci zemědělců
na půdě Agrární komory Chrudim.
Při příležitosti otevření
senátorské kanceláře pro
obvod č. 44 Mgr. Jana Tecla, MBA jsme se domluvili,
že přijde mezi zemědělce.
Důvod schůzky? Seznámit
se s problematikou zemědělství. Jeho předchůdce
Ing. Jan Veleba byl před
senátorstvím
prezident
Agrární komory České
republiky a jako senátor
jezdil na naše akce a chodil mezi nás. Rádi bychom
v této tradici pokračovali
i s jeho nástupcem.
Pan senátor přijel poprvé
na rozšířené jednání představenstva a dozorčí rady
Agrární komory Chrudim.
Začali jsme vzájemným
představením, včetně zaměření jednotlivých podniků. Přítomní také nastínili
největší problémy v sektoru,
s nimiž se setkávají. Zastoupeni tak byli pěstitelé, chovatelé skotu, prasat a drůbeže včetně potravinářského
sektoru – výroba masných,
mléčných i pekárenských

výrobků. Pan senátor přislíbil, že při řešení zemědělské problematiky rád uplatní
naše zkušenosti. Sám má
kořeny v zemědělství - jeho
dědeček byl zemědělec.
Rovněž při projednání zákonů se zemědělskou tématikou bychom mohli vzájemných kontaktů využít.
A jaké jsou největší problémy?
Nedostatek zaměstnanců.
S tím souvisí nevytvoření
podmínek ze strany státu
pro zaměstnance z cizích
zemí – například u řidičských
průkazů skupiny T, povolení
k pobytu. Zpracovatelský
průmysl – místní družstva
těžko konkurují výrobkům
z levných surovin. Naše
vepřové maso a jiné komodity se vyvážejí. A přitom by
čeští zemědělci měli dodávat hlavně českým spotřebitelům. Markety podnikají
„o nás bez nás“. Máme nejvíc
marketů na jednoho obyvatele. S tím také souvisí úbytek ploch. Navíc v důsledku

vzniku logistických center
a dalších nám zástavbou
denně mizí kolem 15 hektarů. Nutno dodat, že po
těchto betonových plochách
nemůžeme čekat, že vodu
vsakují a pomůžou nám řešit problém sucha. Naopak.
A jsme zpátky v uzavřeném
kruhu. Živočišná výroba
se snižuje, není organická
hmota pro půdu a ta strádá.
Další témata už jen heslovitě – dvojí kvalita potravin,
školství, prezentace zemědělství v médiích, chemické

postřiky. Mohli bychom diskutovat celý den o dalších
a dalších věcech.
Myslíme si, že jsme
jako zemědělci nezajímavá skupina pro politiky, protože je nás
málo. Proto jsou zájmy
zemědělství na okraji
a dlouhodobé problémy neřešeny.
Ing. Vanda Rektorisová,
ředitelka Agrární komory
Chrudim
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Po tradičních potravinách snad ani nepřiberete!

V Deníku z 26. 3. 2019 mě
zaujal článek s názvem
Lidé by konečně měli jíst
normálně.

Jde o rozhovor se specialistkou
na
výživu
a zdravotní prevenci paní
PharmDr. Margit Slimákovou. Jedná se opravdu
o odbornici, protože téma,
kterému se věnuje, vystudovala.
Toto téma je mi velmi blízké
hned z několika důvodů. Od
svých 15 let zkouším metody různého stravování sama
na sobě. Považuji se za takového notorického dietáře.
Nicméně čím jsem starší,
baví mě to čím dál méně.
Hlavně mi vadí články typu
„nejezte sádlo“, „živočišné
tuky jsou zabijáci“. Mazali
jsme Floru o sto šest. Co
na tom, že nám nechutnala,
ale je zdravá. Ejhle, pár let
na to se dočítám, že sádlo je téměř lék. A tak je to
se vším. Kávu pít či nepít?
Pokud vás nezabije sama
o sobě, určitě se na vás
podepíše její kombinace
s mlékem. A takto bychom
mohli pokračovat. Věkem
mě přestávají lákat i jahody
v lednu dovezené bůhví odkud. Pamatuji si, jak kolegyně koupila v únoru květák
v marketu, který byl hořký.
Poslala ho na rozbor. Nic
závadného nezjistili, ale byl
hořký. Pak jsme si říkaly, no
jo, co člověk může v únoru
čekat. Měli bychom prostě
jíst, co nám tu roste v danou dobu a tečka. Klidně si
jednou za čas něco dobrého koupit jen tak. Ochutnat
exotiku, ale nedělat z toho
základ stravy. Mohla bych
vám vyjmenovat své různé
diety, které - jak jsem tušila
- dopadly špatně. Respektive mně bylo špatně po pár
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dnech jednostranné stravy.
I když jsem to předpokládala, musela jsem to vyzkoušet, protože dieta slibovala
co den - to kilo úbytku. No
dieta, očisťovací kůra. Cpala jsem se kiwi, ananasem
a banány v zimě – dovedete
si představit tu chuť. Ovoce
nebylo vyzrálé a mně bylo
špatně, pusu spálenou od
kyselin z ovoce. Ale zhubla
jsem. Za jak dlouho jsem to
nabrala si už nepamatuji.
Problém byl prostě v hlavě.
Ano, jsem ten typ člověka,
který potřebuje řád. Takže
diety typu dělená strava
nebo Ing. Havlíčka, kterého
možná znáte z TV z pořadu
Jste to, co jíte, kde spolu
s doktorkou Cajthamlovou
radili, jak má člověk změnit
přístup k jídlu. Pravidelná,
normální strava. Zpět ale
k článku z Deníku. Paní Slimáková mě zaujala zajímavým postřehem v tom, že
pokud budete jíst normální,
dříve pro nás tradiční potraviny, můžete jich sníst
dle chuti a nepřiberete.

Je ale nutné si
uvědomit, co je
tradiční potravina.
Bílý jogurt, klidně
tučný, vajíčka,
maso, fermentované zelí, kvašené
nápoje, kroupy,
jáhly, pohanka,
ovesné vločky,
brokolice, naše
ovoce.
Pokud jste zdraví, víc nepotřebujete a z této výživy
doplníte vše potřebné. Mělo
by to být vše z kvalitní produkce. Opravdu se vločkami
nepřejíte – sníte jich jen tolik, abyste zahnali hlad. Ale
jinak to je u takových dobrot jako jsou chipsy, čokoládové tyčinky aj. Nic v nich
kromě kalorií moc není. Ty

nejlevnější obsahují hodně
cukru a olejů. Cukry totiž
zamávají s inzulinem, který tuky převede přímo do
vašich tělesných tukových
zásob. Takže to je ta nejhorší možná kombinace.
A po snězení takové dobroty stejně budete mít za chvíli chuť na něco „dobrého“
a jste v začarovaném kruhu.
Paní doktorka mi byla také
sympatická tím, že bojuje
za lepší stravu v nemocnicích a školkách.
Bože, jak já musela být
protivná v naší školce paní
přes stravování. Děti měly
na jídelníčku rohlík s Perlou
a Ramou. To mně tolik vadilo. Když jsem se na to ptala,
odpověděla mi, že se hlídají
jednotlivé parametry, např.
u tuků. Pamatuji se, že jednou šel syn domů dřív a dali
mu svačinu s sebou. Byl to
takový ten křehký chlebíček
namazaný nějakým rostlinným tukem. Dala jsem ho
do lednice, zapomněla na
něj. Asi po měsíci jsem ho
rozdělala a nic mu nebylo!
Jak to, že tam nebylo nic,
co by zplesnivělo? To pro
mě značí vše. Já vím, že se
technologie výroby margarínů od dob války změnila,
ale.. Osobně si dám raději
kousek másla a pokud zase
hubnu, tak jsem bez másla.
Po mých dotěrných dotazech zařadili více pomazánek. Jestli byla Rama uvnitř,
jsem se už nepídila.

To samé v nemocnicích.
Nikdo nechce, aby se tam
chroupali cvrčci a místo
cukru se sladilo medem,
ale místo koblihy namazat
na kváskový chléb dobrou
tvarohovou pomazánku, jak
popsala sama paní doktorka Slimáková. No a vsadím
se, že by to nakonec nikdo
nejedl, protože by si raději dal tu koblihu. Pak si za
něco bojujte. Já se tenkrát
v šatně školky jednou a naposledy zeptala maminek,
zda jim tamní jídelníček vyhovuje. Z pěti přítomných,
některé pokrčily rameny
a pouze jedna mi odpověděla, že ano. Že jí synek
řekl, že je škoda, že takhle
doma nevaří ona. Další pak
odvětila, že to ani nečte.
A můžu skončit názvem mého
posledního článku v jarním
Zpravodaji Agrovenkova –
„Je to jenom na nás“.

My ovlivňujeme
okolí, svoje děti
v chování, ale třeba i v tom, co jedí.
Marná sláva, že zakážou
automaty na sladkosti ve
školách (a já s tím plně souhlasím), ale děti si to koupí
stejně jinde. Pokud chcete
změnu, zkuste pro začátek
třeba celerové hranolky.
Budete příjemně překvapeni, jak výborně chutnají!
Ing. Vanda Rektorisová,
ředitelka RAK PA a AK
Chrudim

Chovatelé ke klimatu
V poslední době se objevila cela řada výzev pro řešení změny klimatu, přičemž
zemědělství bývá často
mylně označováno za původce, či významný faktor k tomuto jevu vedoucí.
Ve skutečnosti je to však
právě zemědělství, které
může být klíčem k tomu,
aby se lidstvo dokázalo
s touto hrozbou vypořádat,
to znamená zajistit dostatek vody a potravin.
Komoditní rada pro mléko
a hovězí maso při Agrární komoře České republiky
konstatuje, že vývoj klimatu
v posledních letech směřuje
(nejen) v naší zemi směrem
k stále výraznějším extrémům. Ničivé povodně a katastrofální sucha v posledních
30 letech jsou toho jasným
důkazem. Je proto nezbytné
se vší vážností plně využívat
ověřené a naší krajině vlastní způsoby zadržování vody
a zároveň pamatovat na potravinovou soběstačnost země.
Každý skutečný zemědělec ví, že půda je
úrodnější a také dokáže lépe zadržovat vodu,
když obsahuje dostatek kvalitní organické
hmoty. Ta nejkvalitnější organická hmota
potom pochází z chovů
skotu, tj. z chlévského
hnoje. Půda jím zásobená
nejen že zadržuje výrazně
více vody, ale i k úspěšnému
pěstování polních plodin vyžaduje méně průmyslových
hnojiv a pesticidů. To vše
hospodář věděl a ví, stejně
tak jako, že k chovu skotu
patří udržované louky a pastviny a pícniny na orné půdě.
Politickými rozhodnutími (zejména ze strany EU)
a celkovým nastavením
systému v kombinaci s nízkými cenami na jednotném
trhu v posledních desetile-

tích, byl však český zemědělec veden k opouštění
chovu skotu.
Dokresluje
to několik následujících čísel. Skotu je v současnosti
v České republice jen 40 %
stavu v porovnání s rokem
1989. Jen dojnic od vstupu do EU ubylo 25 % stavu
a produkce mléka je v ČR
na 100 hektarů na úrovni
44 % produkce v Německu
a produkce hovězího masa
dokonce na 30 % úrovně našeho největšího souseda.
Příčinou tohoto stavu bylo
nikoliv to, že by zemědělci
zapomněli hospodařit, ale
to, že v posledních desetiletích došlo k přílišnému
nasměrování zemědělských
podpor směrem k extenzitě
a k plošných podporám bez
ohledu na jejich zemědělský
efekt. Zapomínalo se na
podporu citlivých komodit,
zejména pak na živočišnou
výrobu, která tvoří pestrou
krajinu. Řadě zemědělců
nezbylo nic jiného než se
těmto dotačním nápadům
z hlav nezemědělců přizpůsobit. V současné situaci naší

krajiny je proto velmi důležité
s tímto přístupem přestat
a začít do krajiny vracet skot
a tradiční krmné plodiny, tak
jak je to v okolních zemích.
Kvalita i kvantita produkce
u našich chovatelů je celosvětově na špičkové úrovni.
Tady problém v konkurenceschopnosti není. Problém
je, že máme otevřený trh
v rámci EU a přitom je skot
v různých zemích vedle
podpor z EU často výrazně
podporován z národních rozpočtů. Z těchto zemí je pak
k nám jako přidaná hodnota dodávána jejich potravinová produkce. Vzhledem
k výše uvedeným dopadů nízkých stavů skotu na
naši krajinu a naše životní
prostředí nemůžeme tento rozdíl v dotační politice
v rámci jedné EU dlouhodobě snášet. Požadujeme proto, aby podpora chovu skotu
byla oprávněně vnímána nejen jako výsostná záležitost
rezortu ministerstva zemědělství, ale i jako strategická
otázka pro rezorty životního
prostředí a místního rozvoje.

Zásadní je v tuto chvíli
zrychlit tempo narovnávání národních podpor v ČR
a v okolních zemích v chovu
skotu. Zároveň je nezbytné
řešit v tomto odvětví celou
vertikálu, to znamená nastavit srovnatelné podmínky
s vyspělým světem i pro
potravináře v tomto odvětví
a narovnat jejich postavení
vůči obchodníkům.
Naše krajina je schopna díky těmto opatřením
dle odborníků zadržet až
o 1 mld. m3 vody (pro srovnání 1 přehrada zadrží
v řádu desítek milionů m3
vody) a zároveň si zajistíme
z naší krajiny rozumnou potravinovou soběstačnost pro
případ větších klimatických
výkyvů. Jedná se o opatření poměrně rychlá, historií
a sousedními zeměmi ověřená a ekonomicky efektivní. V zájmu naší krajiny
a našich budoucích generací prosíme všechny odpovědné, aby se tímto řešením
vážně zabírali.
Komoditní rada pro mléko
a hovězí maso při AK ČR

15

Efektivní výroba konzervovaných krmiv
Silážování
Konzervace objemných krmiv, jinými slovy senážování či silážování, je způsob, jak dlouhodobě skladovat objemná krmiva a uchovat jejich výživnou hodnotu. Tato technologie se
v praxi běžně používá po desetiletí. Konzervace objemných
krmiv dosáhla nebývalého rozmachu v posledních třech dekádách. Díky rozvoji biotechnologií máme k dispozici mnoho
produktů, které pomáhají „nastartovat“ a řídit fermentační
proces v konzervované píci. Na druhou stranu je také důležité podotknout, že proces šlechtění hybridů trav, kukuřic
a jiných krmných plodin, rozšířil tyto plodiny snad do všech
koutů naší krajiny. Zejména se to týká kukuřice.

Před silážováním je nutné žlab dokonale vyčistit, odstranit zbytky krmiv
a nečistoty (hlína, kamení, odpady…), vyčistit odtokové kanály a jímky

Od momentu posečení objemné píce nastávají různé ztráty, a to až do chvíle, kdy se konzervované krmivo používá
pro krmení skotu. Ztráty vznikají již na poli a také v silážním
žlabu. Ve své podstatě jsou přirozené. Bez žádných ztrát
konzervované objemné krmivo nelze vyrobit. Je možno je
omezit. Naší úlohou tedy je, tyto ztráty mít pod kontrolou
a minimalizovat. Příklady možných ztrát sušiny siláží trav
a kukuřice uvádí tabulka č. 1. Pohledem ekonoma můžeme uvést, že veškeré náklady vynaložené na agrotechniku,
osiva, práci lidí, atd. (od předseťové přípravy po uskladnění a konzervaci) musíme zhodnotit jak v množství, tak
i kvalitě konzervovaných krmiv. Čím více krmiva uchováme
a čím vyšší krmnou hodnotu zachováme, tím méně doplňkových krmiv a krmných surovin budeme nuceni nakupovat.
Pro dorovnání chybějících živin či energie v krmné dávce
musí zemědělské podniky dokupovat zejména extrahované
krmné šroty (řepka, sója), někdy i obiloviny, tuky a různé
tekuté zdroje energie. To jsou přímé náklady, které podnik
musí zaplatit. Musí zaplatit hned a z podniku se zbytečně
odčerpávají finanční prostředky.
Ztráty sušiny
U siláží trav bývají celkové ztráty sušiny v průměru 25 % (10–70 %).
U siláží kukuřice dosahují celkové ztráty sušiny zhruba 22 % (8-60 %).

Řízená fermentace
Cestou úspěšné konzervace je řízená mikrobiální fermentace a cílem je rychlý pokles pH v silážované píci na hodnotu
4,2. Hodnota pH v konzervované píci může být v rozsahu 4,0
až 4,5, a to v závislosti na druhu objemného krmiva a jeho
sušiny při silážování. Ke snížení kyselosti v silážované píci
dochází působením bakterií mléčného kvašení v uzavřeném
anaerobním prostředí. Naproti tomu ve volné přírodě dochází
k uchování krmiv pro divokou zvěř jejich uschnutím, zamrznutím anebo také zkvašením divokou fermentací působením
nativních kvasinek, bakterií a plísní prostředí.
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Silážní plodiny
K výrobě siláží se pěstuje řada plodin. Díky naší velmi
plastické krajině s velmi proměnlivou nadmořskou výškou se setkáváme s porosty vojtěšky, vojtěškotrávy, jetele, jetelotrávy a dokonce vojtěškojetelotrávy. V řadě lokalit
a podle osevních postupů se velmi úspěšně pěstují různé luskovino-obilné směsky (LOS), silážní GPS obiloviny. Z energetických plodin musíme připomenout kukuřici na siláž, CCM
či LKS, čirok a energetické žito pro bioplynové stanice. Velmi
významnými jsou travní senáže z pícnin intenzivně pěstovaných na orné půdě a z trvalých travních porostů (TTP). Plochy TTP zejména v podhorských a horských oblastech jsou
rozsáhlé. Také se s nimi setkáváme i v nížinách, jako údolní
neoratelné louky (např. Polabí). Tyto pozemky nejsou vhodné pro intenzivní polaření vzhledem k vysoké spodní vodě
a těžkým půdám.
Zemědělská prvovýroba, respektive chov dojnic a produkce
mléka zažívají stále velmi dobré časy. Cena mléka je pořád
velmi příznivá. Z posledních dekád víme, že cena mléka není
trvalá, ale v čase je proměnlivá. Její vývoj probíhá v určitých
cyklech. Po období „dobré“ ceny nastane pokles. Pád ceny
je ovlivněn mnoha faktory. Od geopolitických po spekulativní zásahy na volném trhu. Dobrým znamením také je, že dvě
nejlidnatější země, Čína a Indie, jsou ekonomicky velmi orientované. Jejich populace zvyšuje spotřebu. Zvyšují se nároky
na potraviny a růst spotřeby bílkovin. Mléko a mléčné výrobky
jsou velmi cenným zdrojem bílkovin pro lidskou výživu.
I když máme pozitivní náhled na vývoj, musíme být velmi
obezřetní a vhodně investovat do budoucnosti. Investovat do
budoucí tvorby zisků anebo také úspor nákladů na prvovýrobu. Jedním z významných investičních a intenzifikačních
faktorů je obnova TTP. Zdánlivě je to nevýznamný faktor,
ale má velmi zásadní dopad na množství a kvalitu produkovaných krmiv. Částečné obnovy, respektive přísevy jsou
vhodné do oblastí, kde je obtížné v pravidelných cyklech provádět úplnou obnovu TTP. Přísevy není nutno provádět na
celém pozemku naráz, ale postupně. Každý rok jen ty části,
které jsou výnosově či kvalitativně nejslabší. K přísevům se
hodí různé hybridy trav s dobrým olistěním, jetel červený, jetel plazivý bílý. Přísevy nejen že zajistí vyšší výnosy hmoty
v následujících letech, ale také zvýší kvalitu produkce hmoty
pro senážování. Přísevem jetelovin zvýšíme obsah dusíkatých látek v píci. Vyšší výnos bílkovin nám na druhou stranu
uspoří nákup drahých extrahovaných šrotů (řepka, sója). Je
všeobecně známo, že jeteloviny jsou schopné vázat vzdušný dusík do půdy. Tím zvýšíme zásobení dusíkem i ostatní
rostliny (trávy). Díky přísevům zajistíme porost TTP hustý
a velmi dobře zapojený. V posledních letech začínáme bojovat s nedostatkem vláhy, a tím pádem s dostatečnou produkcí objemných krmiv. Hustý zapojený povrch má pozitivní
vliv na strukturu půdy, udržení půdní vláhy a v případě dešťů
má daleko vyšší schopnost zadržet vodu. U řídkých porostů
a širokořádkových plodin na orné půdě na druhou stranu
hrozí rychlý odtok srážkové vody do vodotečí a vodní eroze
půdy se ztrátou půdního humusu.
Silážní proces a jeho řízení
Silážování / senážování je celý soubor operací, které jsou
zásadní pro uchování objemu sklizené píce a její kvality. Jsou
to postupy, které se zdánlivě každoročně „jen“ opakují i několikrát během sezóny. A přesto, tak jak se každoročně opakují,
je také žádoucí každoročně si připomenout některé aspekty,
které zásadně ovlivní výsledek našeho snažení ve výrobě
siláží, výsledek v užitkovosti a zdraví krav, výsledek v ziskovosti prvovýroby mléka. Silážní proces má několik etap za-

čínající přípravou strojů a končící obdobím, kdy se zkrmuje
kvalitní, vyzrálá siláž o vysoké biologické a krmné hodnotě.
Příprava strojů silážní linky
Kompletní přípravu strojů silážní linky a mechanizačních prostředků svozové linky přenecháme odborníkům, mechanizátorům a obsluze strojů. V tomto bodu klademe velký důraz
na ostrost nožů či žabek řezacího ústrojí sklízecích strojů
a řezaček. Při sečení požadujeme čistý, rovný řez. Používáním neostrých, neřkuli tupých nožů a žabek, dochází k roztřepení konců listů a stonků strniště. Roztřepení vyvolá nadměrný odpar vody z rostliny, což rostlinu oslabuje. Důsledkem je
pomalé obrůstání. Trávy omezeně odnožují. Následná seč je
zbytečně omezená v množství i kvalitě, protože porost není
hustý a dobře zapojený.

Svozná linka nesmí vjíždět do silážního žlabu. Hmota se složí na kraji
žlabu a mechanizačními prostředky ji dopraví a rozvrství pro dusání.

Příprava prostor pro ukládání silážované hmoty
Většina silážované hmoty se ukládá do silážních žlabů. Významné místo samozřejmě zaujímají silážní vaky a silážní
balíky. V silážních žlabech odstraníme veškeré zbytky starých krmiv, větrem navátou slámu od stájí, nánosy hlíny
a bahna, kamení a ostatní nečistoty. Z betonových stěn
a dna silážních žlabů je nutné odřezat vyčnívající armaturu
a dráty, které by mohly prorazit pneumatiky mechanizace
pracující v silážním žlabu a také poškodit frézy vybíracího
ústrojí krmných vozů při odebírání siláže. K zajištění dokonalé fermentace je také potřeba vyčistit odtokové kanály a jímky na sběr silážních šťáv. Po dokonalém vyčištění silážního
žlabu se doporučuje proplach čistou vodou. K tomu můžeme
zorganizovat cvičení Sboru dobrovolných hasičů či použít
vlastní fekální vozy. I když tyto fekální vozy byly dokonale
propláchnuté po posledním vyvážení kejdy, hnojůvky anebo
močůvky, přesto před oplachem silážního žlabu doporučujeme ještě jednou tyto fekální vozy propláchnout vodou. Po
oplachu silážního žlabu vodou se provede jeho dezinfekce.
Není nutno aplikovat nějaké chemické prostředky postřikovači. Bohatě stačí prostor silážního žlabu lehce poprášit jemně
mletým vápencem. Proč dezinfikovat silážní žlab? Jak jsme
již uvedli, cestou úspěšné konzervace je fermentace konzervované hmoty pod „naší“ kontrolou. Tak jako vinaři či pivovary
dokonale čistí a dezinfikují tanky na kvašení, také v případě
výroby siláží dbáme na to, aby fermentace nebyla nahodilá
a ovlivněná mikroflórou vnějšího prostředí.
Tam, kde silážovanou hmotu ukládáme do silážních vaků
či balíků, prostory pro jejich uložení řádně uklidíme a odstraníme jakékoliv ostré předměty a kameny, které by mohly vaky a balíky pod tíhou hmoty snadno prorazit. Ideální
je zpevněná plocha (asfalt, beton). U zpevněných ploch
máme jistotu správného uložení vaků a balíků, ale také
při odebírání siláže dochází k menším ztrátám odpadem
a znehodnocením siláže sekundární fermentací.
Sklizeň – sečení – den „D“
Po ukončení přípravných prací podle vývoje porostu a počasí čekáme na den, kdy sklízecí technika vjede do porostu

a začne sklízet hmotu pro silážování. Z obecného hlediska je
vhodné provádět sečení až opadne rosa (rychlejší zavadání),
ideálně po poledni, kdy rostliny mají nejvyšší obsah jednoduchých cukrů pro mléčné kvašení a přes noc nechat hmotu
zavadat pro dosažení optimální sušiny pro konzervaci.
S ohledem na maximální krmnou hodnotu, obsah N-látek,
koncentraci energie, stravitelnost, obsah snadno zkvasitelných cukrů pro bakterie mléčného kvašení je důležité porost
sekat v optimální zralosti. Ta se podle jednotlivých druhů plodin liší.
Tabulka č. 2 uvádí optimální vegetační fázi pro sečení porostu.

Při sečení píce je nutné zachovat dostatečně vysoké strniště. Při nízkém strništi se setkáváme s tím, že porost
(trávy, leguminózy) znovu obrůstá velmi pomalu. Je to
způsobeno tím, že rostliny nadměrně vysychají. Je-li strniště nízké, při následném nahrabování zavadlé píce
a sběru řezačkou dochází ke kontaminaci hmoty půdou. Příměsi půdy vnášejí do konzervované hmoty nežádoucí mikroflóru prostředí, zejména clostridie, která pak ohrožuje správný průběh mléčného kvašení. Nezřídka dochází ke kažení
siláže, a to již od samého počátku jejího zakonzervování.
U trav se doporučuje 5 cm a u jetelovin 8 cm jako optimální
výška strniště, abychom zajistili dobré obrůstání porostu pro
další seč a sběr hmoty bez příměsí půdy.
Tato etapa v procesu výroby konzervovaných krmiv silážováním je velmi důležitá. Cílem zavadání je dosáhnout optimální
sušiny hmoty před sběrem řezačkou, a to v co nejkratším
čase. Pro urychlení zavadání jsou mechanizační prostředky
vybaveny kondicionéry, které mechanicky naruší posečenou
hmotu, a tím se uspíší odpar vody a zavadání. Po sečení
je vhodné hmotu rozprostřít na pokose. Tím se docílí rovnoměrné zavadání hmoty. Před sběrem řezačkou se hmota
nahrabuje dnes již velmi sofistikovanými mechanizačními
prostředky s velkým záběrem. Jestli hmota po sečení není
rozprostřená na pokose, zůstává nařádkovaná, pak dochází
k zavadání pouze svrchní vrstvy posečené píce a spodní vrstva zůstává s nízkou sušinou, jako v momentu sečení. Spodní
vrstva, která nezavadá, okamžitě podléhá nahodilé fermentaci. Tato nahodilá fermentace způsobuje ztráty sušiny hmoty
prodýcháváním, množení nežádoucí mikroflóry, zahřívání
a kažení hmoty ještě před naskladněním do silážního žlabu, vaku či balíku. Pro optimální zavadání je rozhodujících
prvních 24 hodin po sečení, kdy póry na rostlinách jsou otevřené a voda se může odpařovat. Postupným sesycháním
se tyto póry uzavírají a po 24 hodinách jsou již uzavřené.
Délku zavadání je nutno přizpůsobit sušině hmoty při sečení
a podmínkám počasí (například svit slunce, proudění vzduchu, apod.). Je-li zavadání příliš zdlouhavé, dochází ke ztrátám sušiny hmoty prodýcháním a zejména dochází k rozpadu bílkovin, což jsou zbytečné ztráty.
Sklizeň – řezání a návoz do silážního žlabu
Úkolem sklízecích řezaček je zavadlou a nařádkovanou hmotu sbírat a řezat na příslušnou délku řezanky. Ta se liší podle
druhu plodiny a tabulka č. 3 uvádí příklad optimální sušiny
hmoty při sběru řezačkou a požadovanou délku řezanky. Délku řezanky je vhodné upravit podle sušiny hmoty. Je-li hmota
sušší než se obecně doporučuje, pak by řezanka měla být
o něco málo kratší pro dokonalé dusání ve žlabu.
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je Lactobacillus buchneri, která kromě kyseliny mléčné také
produkuje kyselinu octovou, která zvyšuje aerobní stabilitu
zejména u siláží o vyšší sušině. Tyto silážní konzervanty jsou
vhodné pro konzervaci píce pro výživu skotu, ale i pro výrobu
siláží pro BPS.
Další velmi důležitou úlohou sklízecích řezaček je aplikace silážních konzervantů. Úkolem silážních konzervantů je zajistit
rychlou fermentaci pomocí bakterií mléčného kvašení (Pediococcus, Lactobacillus). Jejich působením vzniká kyselina
mléčná, která je nejsilnější organickou kyselinou – konzervantem silážované píce. Cílem je dosáhnout snížení hodnoty
pH na 4,2 (4,0-4,5), a to v co nejkratším čase, do týdne. Pro
středně a těžce silážovatelné píce se také doporučuje využívat enzymy (betaglukanáza a xylanáza) v konzervačních
prostředcích. Tyto enzymy zajišťují zdroj jednoduchých cukrů ze struktury vlákniny konzervované píce. Tyto jednoduché
cukry jsou „palivem“ pro bakterie mléčného kvašení, které je
prokvasí na kyselinu mléčnou. Úkolem silážních konzervantů
není jen zajistit rychlý pokles hodnoty pH, ale také zajistit stabilitu siláže po dobu jejího skladování, a zejména v období po
otevření žlabu a zkrmování siláže. Chrání tak proti sekundární fermentaci. Dalšími důležitými vlastnostmi inokulantů jsou:
zvyšovat chutnost siláže, snižovat rozvoj kvasinek a plísní
a zajistit prokvašení píce i o vyšší sušině. Tyto požadavky
velmi spolehlivě zajišťují silážní konzervanty společnosti VVS
Verměřovice s.r.o. a tabulka č. 4 ukazuje přehled jednotlivých
konzervantů.

Pedococcus je velmi osvědčený druh bakterií mléčného
kvašení. Má krátký generační interval a zajistí velmi rychlý
okles hodnoty pH v počátku fermentace. Je iniciační pro Lactobacillus. Je také tolerantní k vyšší sušině, má širší rozpětí optimální teploty a pH pro růst. Velmi významnou bakterií
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Ke svozu nařezané hmoty se využívají různé dopravní
a nákladní prostředky. Velmi časté jsou různé traktorové návěsy, přívěsy a nákladní automobily se zvýšenými korbami
pro zajištění větší objemové kapacity. Zvláštní kapitolou je
sběr, řezání a návoz senážními vozy. Výhodou je úspora
mechanizačních prostředků (řezaček). Délka řezanky bývá
mnohem delší, což může způsobovat obtíže při plnění a dusání silážních žlabů. Další jejich výhodou je jejich objemová
kapacita. Z pohledu dostatečného dusání hmoty v silážním
žlabu je to spíše nevýhodou. Jednorázově dovezou obrovský
objem hmoty, který je nesnadný řádně a pravidelně rozložit
v silážním žlabu. Často je vrstva příliš vysoká a dusání je tak
nedostatečné a proces fermentace hmoty se zpomaluje a její
výsledek se zhoršuje.
Rychlost návozu hmoty do silážního žlabu je tedy nutné podřídit intenzitě a rychlosti dusání. Uvádí se, že pro dostatečné
udusání hmoty, aby byl vzduch s kyslíkem dostatečně vytěsněný, je potřeba 1 tunu hmoty „šlapat“ 2-4 minuty. Hmotu
před dusáním je nutné dokonale rozprostřít ve žlabu, přičemž
vrstva pro dusání by měla být vysoká 15-25 cm. Je-li hmota
sušší, pak by vrstva měla být spíše nižší, aby se dokonale
udusala. Při dusání vrstvy vyšší jak 25 cm nedochází k dokonalému upěchování hmoty a vytěsnění vzduchu s kyslíkem.
Vznikají tak ložiska, kde nedokonale prokvasí a v průběhu
doby mohou kazit i ostatní silážovanou hmotu. Poslední
vrstvu před zakrýváním dusat maximálně 1,5-2 hodiny. Při
delším dusání svrchní vrstvy se hmota mechanicky poškodí,
dochází k intenzivnímu odtoku silážních šťáv a vzniká mnoho
meziprostorů, kde je „škodlivý“ vzduch. Obecně se doporučuje horší porosty sklízet před lepšími, respektive na dno silážního žlabu navážet hmotu z horších porostů jako první. Tím
se zajistí dokonalejší dusání, zejména vrchní vrstvy hmoty
v silážním žlabu. Jinak v nedostatečně udusané vrchní vrstvě
zůstane mnoho vzduchu s kyslíkem, který „aktivuje“ kvasinky a následně plísně. Následně se setkáváme s kažením až
hnilobou vrchní vrstvy. A to jsou opět ztráty.

Zásadně platí, že svozová technika by neměla vjíždět do prostoru žlabu. Při každém návozu pneumatiky, byť jen zaprášené, vnášejí nežádoucí mikroflóru a hlínu, které pak způsobují
zpomalení procesu fermentace anebo také její zvrhávání až
do hniloby. Kvalitu, kterou přivezeme z pole, tak znehodnotíme. Výsledek ale vidíme až po několika měsících, kdy se
žlab otevírá a konzervovanou hmotu používáme ke krmení.
Marně se hledá „viník“, kdo zkažení způsobil. Ale je to tak.
Plnění žlabu do klínu, po vrstvách
Oba způsoby jsou zcela běžné a každý má své pro a proti.
Musíme vycházet z reality jaké silážní žlaby a techniku pro
dusání máme k dispozici. Tam, kde jsou silážní žlaby uzavřené ze tří stran (boční stěny a zadní čelo), tak se nejčastěji
žlaby plní do klínu. Problémové je udusání právě před zadním čelem. Nevýhodou je, že se neustále narušuje předchozí
vrstva, která byla již předtím navezena a udusána. Takto to
postupuje celým žlabem. Velkou nevýhodou této techniky je,
že při vybírání senáže/siláže ke krmení je každá fůra v podstatě originál a nemá stejné složení. Víme, že kvalita porostu
se velmi liší podle toho, v které části pozemku narostla a byla
sklizena. Hmota sklizená podél lesa či naopak hmota sklizená v údolí podél potoka má zásadně odlišnou sušinu ale
i botanické složení (TTP). Tak jak se hmota sváží z pole, tak
se postupně naskladní ve žlabu. Přičemž právě na konci žlabu může být senáž z hmoty od lesa a v přední části naopak senáž od potoka. Je to jedna senáž, ale velmi odlišná
v celém profilu žlabu. To pro krávy není ideální, ty chtějí mít
pokaždé to samé.
Naopak, plnění žlabu po vrstvách je z tohoto hlediska nejlepší způsob. Jednak spodní vrstvy jsou dokonale udusané
a fermentace postupně začíná. Dusáním vrchní vrstvy se
spodní vrstvy nikterak nenarušují. Při vybírání senáže ke krmení se tak bere profil všech vrstev, což homogenizuje krmivo z hlediska složení a živin. Pro krávy ideální, beze změn
každý den.
Zakrývání

Dokonalé zakrytí a zatížení rozhoduje o řízené fermentaci v celém profilu silážního žlabu, o uchování krmné hodnoty a především o udržení kvality a aerobní
stability po otevření žlabu

Dokonalým zakrýváním silážované píce zajistíme řádný proces fermentace a konzervace, uchování kvality, aerobní stabilitu při vybírání siláže, což má bezprostřední dopad na užitkovost a zdraví dojnic. Vhodné je klást silážní folie i na boky
ve žlabu. Ty se pak překlopí přes horní vrstvu a následně
se přes ně položí vrchní plachta. Hmota je tak dokonale „zabalená“ bez možnosti průniku vzduchu a následného kažení
siláže. Přes vrchní krycí folii je vhodné pokládat i ochrannou
síť proti ptactvu. Nedílnou součástí je zatížení. A to po celém
povrchu. Používají se pneumatiky, důlní pásy či betonové pa-

Nedokonalé zakrytí vede ke ztrátám sušiny a kvality konzervovaného krmiva.
Nedokonalá technika vybírání siláže navíc enormně maximalizuje ztráty (sušina,
kvalita, užitkovost a zdraví krav, ekonomika). Doslova rozbitá čelní stěna podporuje druhotnou fermentaci a kažení siláže a také láká ptactvo na hostinu.

nely. Nevhodné je zatěžovat plachty balíky slámy. Ty lákají
myši a mohou plachty prokousat a kažení siláže začíná.
Přerušení silážování
Provoz je provoz a stává se, že silážování musíme přerušit.
Důvodem může být jak porucha strojů silážní linky, tak také
třeba počasí nepřeje. Stává se, že kapacita silážního žlabu
je tak veliká, že nedovoluje jeho naplnění a zakrytí za 1 den.
Holandští farmáři to mají vyřešené. Ti nepřestávají proces
plnění žlabu, dokud není hotovo, včetně zakrývání. Nespí
i dva dny, ale moc dobře vědí, že tento moment rozhoduje,
jak kvalitní krmivo budou mít a jak bude celý následující rok
ekonomicky úspěšný.
Při přerušení procesu silážování je vhodné hmotu již navezenou do žlabu provizorně zakrýt, aby případné srážky nenarušily začínající proces fermentace. V den, kdy opět začínáme
silážovat, folii odklidíme a nejprve navezeme hmotu do žlabu,
rozprostřeme ji a pak dusáme. Ne naopak! V první fázi konzervace vzniká oxid uhličitý, který konzervuje hmotu v ranné
fázi, než se vytvoří kyselina mléčná. Když není nová hmota
naskladněna do žlabu, tak působení tlaku při dusání vytěsní
tento oxid uhličitý, hmota zpětně nasaje vzduch s kyslíkem,
a to poškodí proces mléčného kvašení.
Zrání
Zhruba do týdne po uzavření žlabu by procesem kvašení,
vznikem kyseliny mléčné, mělo poklesnout pH na hodnotu
± 4,2 a zrání siláže by mělo trvat alespoň 6 týdnů. Po této
době jsou všechny procesy ukončené a stabilizované. Dřívější otevření žlabu maximálně zvyšuje riziko nestability siláže, její kažení a ztráty. V případě, že nedostatečné zásoby
konzervovaných krmiv nás nutí otevřít žlab dříve, než se doporučuje, tak je vhodné při silážování vyrobit siláž do žlabu
i do vaku. Tento vak mohu otevřít dříve, zajistím krmivo pro
dojnice a neohrozím kvalitu a stabilitu siláže v celém žlabu.
Otevírání – vybírání
Při vybírání senáže či siláže ze žlabu je důležité důsledně
„pečovat“ o čelní stěnu vybírané hmoty. Má být rovná, bez
nějakých výstupků v profilu. Vzduch je schopen proniknout
až do hloubky 2 metry, a to každý den! Vzduch s kyslíkem
aktivují kvasinky a plísně a zejména u nestabilních senáží/
siláží hrozí kažení sekundární fermentací. Rovněž na dně,
u „paty“ čelní stěny by neměly zůstávat žádné zbytky vybírané hmoty. Opět velké riziko kažení a tyto zbytky výrazně
zhoršují chutnost siláže a příjem krmné dávky.
Dr. Ing. Jiří Krátký, VVS Verměřovice s.r.o.
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Zemědělství 2019 a co dál …
Žijeme v divné době plné nejrůznějších informací pouštěných do veřejného sdělovacího prostoru. Dalo by se
to pojmenovat jako práce s veřejným míněním, nebo též
práce s masami. Lidem je tedy třeba lít do hlavy jednoduchá hesla co sledují určitý cíl a nepřemýšlející stádo jde
žádaným směrem. Demagogové, populisti, a jiní blázni si
mnou ruce - a rozum trpí. Mocní, nemocní touhou po moci,
prosazují svoje tužby za každou cenu bez ohledu na to,
s čím se budou potýkat naši potomci. Prachy, prachy a zas
jen prachy…. škoda, že se v jisté knize píše: „nebudeš míti
jiných bohů nade mnou“.
Když se tak dívám kolem sebe, nemohu se zbavit
myšlenky na to, co naše generace předá těm, co přijdou po nás. Zatím je to rozblázněná příroda signalizující všemi směry, že není něco v pořádku. Hašteřící se
velmoci o suroviny a vliv, do nebe rostoucí světová populace se svými existenčními nároky, nadnárodní firmy budující svůj nedotknutelný hospodářský prostor. Málo soudné
kolo dějin se roztáčí do stále větších obrátek. Jen schopný
a moudrý národ bude mít šanci odolávat těmto tlakům.
Připadá mi, že jsme něco podcenili po roce 1989. Zvítězila u nás teorie neviditelné ruky volného trhu. My tady dole
- na svých restituovaných statcích - jsme ale měli možnost
poznat spíše neviditelnou razantní nohu trhu. Zemědělství
a zemědělci se stali něčím zbytečným a nesporně postradatelným. Jistý politik a po něm celá řada jiných tvrdila:
nevyrábět, levně dovézt. Výsledky této geniální teorie se
dostavily. Od roku 1994 je výše agrárního zahraničního
obchodu vždy záporná (tj. více dovezeme než vyvezeme)
jak uvádějí následující čísla v milionech Kč (cituji jen některé roky jako příklad):

Dokonce jsme tak dobří, že máme i záporné saldo u chleba, pekařského zboží a přípravků z mouky. Např. v roce
2017 to bylo záporné saldo u chleba mínus 15.156 tun,
u pekařského zboží mínus 17.630 tun a u přípravků z mouky mínus 14.880 tun.
Tím, jak se programově nehájil hospodářský prostor
českého zemědělství a potravinářství, docházelo postupně
k oslabování těchto dvou sektorů, bez povšimnutí příslušných vlád. Vše to dělá dojem, že to byl dohodnutý kšeft
z přelomu předposlední a poslední dekády minulého století. Po roce 1989 nebyla umožněná restituce hospodářských družstev a akciových společností (v mnoha z nich
měli velmi podstatný podíl sedláci – např. cukrovary) a byly
sem naprosto volně vpuštěny supermarkety. Pro zajímavost dnes máme nejhustší síť v EU a je nám systematicky
vysvětlováno, že se vše dělá pro to, aby bylo maximálně
vyhověno našim odlišným chuťovým vjemům.
Nezájem o rozumnou stabilizaci zemědělství, která
se neobešla a neobejde bez politické podpory v každém
státě, se projevil v katastrofální deformaci celé zemědělské soustavy. Co je nám platné, že máme velmi přijatelnou dojivost nebo hektarové výnosy, když celkový rozměr
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zemědělské produkce se zmenšuje a nedosahuje ani roku
1936. To můžeme vyčíst z následující tabulky. Produkce
je vyjádřena ve stálých cenách roku 1989 v milionech Kč
(zdroj ČSÚ):
Produkce RV a ŽV za období 1936 až 2018
(stálé ceny 1989, mil. Kč)

Z obou tabulek nabývá i nezasvěcený člověk dojmu, že
není něco v pořádku. Když k tomu přičteme neustálý
úbytek orné půdy, pak je situace alarmující. V roce 2017
byla výměra orné půdy 2.958.603 ha, což je o 273.397 ha
méně proti roku 1989 (3.232.000 ha). Průměrně ročně ubylo 9.764 ha. Bývá dobrým zvykem zabírat kvalitní ornou
půdu v rovinách, kde jsou náklady na stavby logistických
center a jiných důležitých nezbytností nesporně menší.
Ruku v ruce s tím pak postupuje zabetonování a zaasfaltování stále většího území s rychlým odvodem dešťové
vody a velkou kumulací tepla ve slunných dnech.
Fungující koordinovaný tlak z venku bez naší účinné
obrany nemá jiný výsledek, než zmenšující se hospodářský prostor našeho zemědělství. Je málo platné, že jsme
na šestém místě na světě v dojivosti (9.040 kg mléka na
krávu za rok - pro zajímavost - Izrael 13.182, USA 10.457,
Jižní Korea 10.033, Dánsko 9.749, Estonsko 9.176 kg
mléka na krávu za rok), když počet krav stále klesá. Jsme
na úrovni 47% stavu roku 1989.
Podobně je to i se stavy ostatních hospodářských zvířat.
Prasata jsou na 39%, drůbež na 66%, ovce na 54% stavu roku 1989. Toto má dopad na nízkou soběstačnost ve
vepřovém mase (36 – 38 % potřeby), drůbežím mase
57 – 60 % potřeby), vejcích (57 – 62 %). Jakási rovnováha je jen u hovězího masa, a to díky tomu, že původní
spotřeba 26,5 kg na obyvatele klesla na 7,8 kg. Chovatelé
dostávali v roce 2018 tyto ceny:

Nezasvěcenec může tyto ceny porovnat s cenami na pultě
a možná se i nad tím vším pozastaví. V restitucích v roce
1993 jsme likvidovali vepřové v živém za 25.- Kč.
Porovnáme-li ceny tohoto produktu mezi roky, pak cena
v roce 2018 byla jen na 109 % roku 1993. Jiné je to u cen
vstupů – bez těchto materiálů se žádný zemědělec neobejde. Například nárůst ceny hnojiva DAM 390 mezi roky
1994 a 2018 byl 158 %, podobně osivo cukrovky stouplo
o 171 %, osivo pšenice pro zakládání množitelských porostů je dražší o 235 %, herbicid Lontrel o 162 %. Toto
je jen naprostý zlomek případů a dalo by se pokračovat
dál v cenách ostatních vstupů do zemědělské výroby. Naznačená cenová srovnání ukazují, že tyto cenové a nákla-

dové tlaky mohou zvládnout jen silné a finančně zdravé
podniky.
Zemědělci hledali a hledají způsob, jak stabilizovat
ekonomiku svých podniků. Při vynuceném podstatném
poklesu stavů hospodářských zvířat muselo zákonitě dojít
ke změně struktury osevů. Došlo k velkému úbytku ploch
osetých víceletými pícninami a nárůstu náhradních osevů.
Jedním z možných řešení se ukázala ozimá řepka. Tedy
ta řepka, která na mnohé citlivé duše funguje jako politické
afrodiziakum – touha plodit myšlenky je u nich nezměrná.
Různí zasvěcenci se předhánějí v tom, jak velký nesmysl
o řepce napíší. Nesporně pak mají dobrý pocit z odhalení
velké pravdy a záchrany nic netušícího spotřebitele, daňového poplatníka, voliče (to vše dříve lidu). Ze zemědělců
dělají společenské škůdce a nesmírné hlupáky. Na internetu se pak můžeme dočíst sdělení na téma „Žluté peklo“
a nebo že se „řepka pěstuje v podstatě chemickým způsobem, tedy hnojí se postřikem přímo na rostlinu“. Mám
docela vážné obavy o psychický stav autorů. U mnohých
je vzbuzen pocit odbornosti tím, že mají denně třikrát jídlo
na talíři, tedy jsou se zemědělstvím v intimním poměru
a beze zbytku mu rozumějí.
Dovolím si uvézt některá fakta o řepce, která jsme
se učili v hodinách rostlinné výroby a základní agrotechniky na agronomické fakultě:
Rostlinná produkce je postavena na vyváženém osevním postupu, kde se střídají jednoděložné (zhoršující, tj.
obiloviny) rostliny s rostlinami dvouděložnými (zlepšujícími, např. okopaniny – cukrovka, brambory, dále olejniny
– řepka, hořčice nebo luštěniny – hrách, a pícniny – vojtěška, jetel atd.). Pravidelné střídání plodin eliminuje výskyt
chorob a škůdců preferujících určitou plodinu. Proto musí
být v osevním postupu dodržena určitá časová prodleva
mezi touž plodinou na stejném pozemku (u cukrovky je to
např. min. 4 roky, u řepky je to min. 6 let). Bývalo zvykem,
že se stavěly osevní postupy se skladbou cca 50 % zrnin (obiloviny, luštěniny), 25 % pícnin a 25 % technických
(okopaniny, olejniny) plodin. Tento ustálený model byl ale
po roce 1989 rozbourán a v mnoha případech nahrazen
strukturou plodin, která odpovídala na poptávku – tedy na
princip vítězného volného trhu. Vše bylo doraženo programovou likvidací živočišné výroby, kdy se staly pícniny v osevním postupu zbytečnými. K tomu se ještě
přidala redukce ploch cukrovky na 51 % a brambor na
20 % proti roku 1989 a úplná likvidace ploch přadného
lnu a výsledek je nasnadě – musela se najít plodina, která
tento propad ploch nahradí.
Východisko z této situace bylo v mnoha podnicích nalezeno v setí ozimé řepky, která má tyto vlastnosti:
- je zlepšující plodinou se zvládnutou agrotechnikou a zajištěným stálým odbytem, nemá nárok na pořízení další
jiné techniky, vše se zvládne se stroji totožnými pro pěstování obilovin, to platí i o posklizňové úpravě
- v osevním postupu by měl být minimální odstup šest let
tj. 16,6 % z celkem oseté půdy (v letech 2016 a 2017 to
bylo 15,9 %, v republikovém měřítku, tedy jsme na hranici
agronomicky přijatelného osevu)
- má vegetační délku 320 – 330 dnů, je tedy na pozemku cca 90 % času celého roku
- je schopna klíčit i při +1°C
- při průměru kořenového krčku cca 80 mm vydrží krátkodobě holomrazy až – 20°C

- kořenový systém sahá do hloubky 110 – 170 cm
(80 % kořenové hmoty je v orniční vrstvě), řepka je schopná
z podorniční vrstvy vracet spláchnuté živiny do svých pletiv
a těmito živinami pak zpětně obohacovat ornici při zaorání
posklizňových zbytků včetně slámy
- při reálném výnosu zrna řepky 3,8 t/ha je zaoráno v ponechané slámě na poli na jeden hektar 6 kg fosforu,
49 kg draslíku a 47 kg vápníku - při dobré sklizni pšenice
8,2 t/ha je zaoráno ve slámě 5 kg fosforu, 50 kg kraslíku
a 16 kg vápníku – při normální dávce hnoje skotu 40,0 t/
ha je do půdy zaoráno 11 kg fosforu, 49 kg draslíku a 36
kg vápníku. Tento příklad hovoří za vše. Celkem se tedy
do půdy dostane řepkovou slámou 102 kg, pšeničnou slámou 71 kg, hnojem skotu 96 kg živin na hektar.
- včelaři velmi rádi ke kvetoucím polím řepky přistavují svá
včelstva, řepkový med je hlavním českým jednodruhovým
květovým medem, obsahuje brasiny, o kterých se tvrdí, že
mají protirakovinný účinek
- řepkový med se dá velmi dobře upravit pastováním (lépe
než med slunečnicový nebo lipový)
- z pohledu vodní eroze není řepka nijak nebezpečnou
plodinou, je hodnocena stejně jako např. pšenice nebo
ječmen
Každý rozumný hospodář zachází s rostlinami tak, aby
docílil maximální finanční efekt. Nemůže si dovolit přehnaně hnojit, nebo nesmyslně používat přípravky na ochranu
plodin. Toto vše je limitováno z pohledu množství a času
aplikovaného hnojiva nebo chemického přípravku. Musejí
být dodržovány návody uvedené na etiketách, aplikační
vzdálenosti od vodotečí, nesmí být otráveny včely ani jiná
polní zvěř. Za vše hrozí citelné finanční postihy, pokud dojde ke zjištění škod nebo porušení dost složitých předpisů
a omezení. Že to naši zemědělci nepřehání s chemií na
polích, dokládají níže uvedená čísla za rok 2017:

V tabulce je popsáno porovnání s některými státy Evropy,
vždy je uveden pro lepší názornost stát s nejvyšší spotřebou.
Z těch pár odstavců snad lze aspoň v náznacích pochopit složitou situaci, ve které se naše zemědělství
nachází. Mám ten dojem, že český sedlák má živit obyvatele v Čechách. To snad není názor zločince. Národ by
měl mít základní jistoty – dostatek jídla a pitné vody. Je
dobré nespoléhat se na to, že nám někdo něco z těchto
nepostradatelných věcí, v době případných evropských
(nedej bože světových) plošných klimatických katastrof,
dodá za přijatelných podmínek. Bylo by dobré obnovit soběstačnost v produkci masa a vajec, vrátit se na tomu odpovídající stavy hospodářských zvířat. Pak bychom mohli
obnovit již dříve opuštěné struktury osevů a automaticky
by došlo k redukci plochy tolik, veřejností a některými novináři, nenáviděné řepky.
Jak bylo řečeno na začátku: … rozblázněná příroda
signalizující všemi směry, že není něco v pořádku….., do
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nebe rostoucí světová populace se svými existenčními nároky…. . Toto alarmující poznání by měla mít na zřeteli
především naše vláda. Z těchto faktorů vyroste v budoucnu nesmírný všesměrný tlak na všechna národní společenstva.
Pokud jste četli tento článek 5 minut, pak se svět
změnil tímto způsobem:

Rozumíme
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Tato čísla znamenají např. celosvětový roční čistý populační přírůstek cca 81,68 mil. lidí, nebo 40.533 mil. tun
emisí kysličníku uhličitého ročně, nebo odlesnění 5,2 mil.
ha za pouhý jeden rok atd…. . Raději snad ani nedomýšlet všechny důsledky.
Chytrému napověz, hloupého trkni ……
V textu byla použita data z těchto zdrojů:
České zemědělství očima statistiky 1918 – 2017,
vydal ČSÚ 2018, zpracoval Odbor statistiky zemědělství,
lesnictví a životního prostředí ČSÚ
Agrobáze zpravodaj ze dne 25. 4. 2019 – Výroba mléka po
roce 1990, str. 18 až 19, autor Ing. Josef Kubiš
Výroční zpráva Agrární komory České republiky za rok
2018
Mlynářské noviny, roč. XXX. číslo 1, rok 2019 – Tržní informace únor 2019, str. 2 až 3, autor Pavel Filip
www.worldometers.cz
autor: Jaroslav Kopista, soukromý zemědělec,
předseda AK Chrudim

Garantujeme nejvýhodnější
pojištění na trhu
Jsme rodinná ﬁrma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního
a vstřícného přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vaší profese
a přineseme efektivní řešení pojištění ve všech potřebných oblastech.
Zároveň využijeme své velikosti a pozice největšího nezávislého poradce
k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.
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Nejlepší ceny i podmínky
Garance kvality
Široký rozsah pojistného krytí
Rychlé řešení škod
Speciální pojistné programy
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Krupobití a požár
Vichřice, povodeň i záplava
Vyzimování, jarní mráz,
tíha sněhu a námrazy

Rádi Vám poradíme s konkrétním
nastavením Vašeho pojištění.

Pojišťujeme
�

Pojistíme Vám
rizika pro každé
roční období:

Zemědělská rizika
Majetek, stroje a vozidla
Odpovědnost, ﬁnanční škody
Zaměstnance
Výrobní rizika

www.renomiaagro.cz

Partner Agrární komory ČR

Vždy ve Vašem zájmu.

Malá rozhodnutí velkého významu
Travní směsi pro zajištění dostatku krmiv

by DLF-TRIFOLIUM

intenzivní jetelotravní, jetelovojtěškotravní a vojtěškotravní směsi CUTMAX®
luční a pastevní směsi MEADOWMAX®, GRAZEMAX® a COVERMAX®
travní směsi pro BPS a speciální využití (ovce, koně, CHKO)
trávy, jeteloviny

DLF Seeds, s.r.o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice, e-mail: office@dlf.cz, tel.: 556 768 911
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Pšenice pohledem z družice?

ODPOVĚDÍ JE SLUŽBA AGRASAT!

CEMOS AUTO THRESHING.
Nový asistenční systém pro řidiče
řídí plně automaticky vzdálenost
mláticího koše a otáčky mláticího
bubnu.

MULTIFINGER SEPARATION
SYSTEM (MSS).
MSS zaručuje efektivní separaci
zbytků za všech podmínek sklizně.

ŠETRNÝ K ZRNU A SLÁMĚ.
LEXION 600 se systémem výmlatu
APS se vyznačuje obzvláště šetrným
výmlatem při rovnoměrném toku
materiálu.

MOTORY MERCEDES-BENZ.
Všechny modely výrobní řady
LEXION 600 jsou vybaveny motory
Mercedes Benz a systémem chlazení DYNAMIC COOLING.

AKČNÍ CENA

LEXION 670 s VARIO 770
+ transportní vozík za akční cenu

6.666.666 Kč*
*(256.410,- EUR při kurzu 26 Kč/EUR) Cena za stroj LEXION 670 s VARIO 770 a transportním vozíkem). Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pro více informací kontaktujte svého regionálního prodejce. www.agrall.cz. Veškeré fotograe mají pouze informační charakter.

Pro klienty Agra pojišťovny je v rámci klientského portálu připravena služba AgraSat.
Ta umožňuje za využití satelitních snímků sledovat vývoj porostu na pozemcích.

Výhradní prodejce pro východní Čechy:
KLAS Nekoř a.s.
Nekoř 180, 561 63 Nekoř
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Lexion_Nekoř.indd 1

Čtěte více na www.agrapojistovna.cz
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závod HVOZDNICE
u Hradce Králové
tel: 724 350 300, 724 080 732
závod VILÉMOV
u Senice na Hané
tel: 724 350 306
Naši školení obchodní
zástupci jsou vám
k dispozici

Nové odsávání prachu zabraňuje
stoupání prachu do zorného úhlu
řidiče.

Nová přihrádka na žací nože, dvojprsty, nože na řezačku slámy a vkládací
prsty.

Lehké ťuknutí na citlivou dotykovou obrazovku a nový terminál CEBIS okamžitě reaguje.

Díky nově navržené loketní opěrce je
zajištěna maximální přesnost každého pohybu obsluhy.

AKČNÍ CENA

TUCANO 320
s CERIO 560

TUCANO 440
s VARIO 680

ZA AKČNÍ CENU
3.510.000 Kč*

ZA AKČNÍ CENU
4.940.000 Kč*

+ transportní vozík

+ transportní vozík

V případě zájmu o testovací jízdu nás kontaktujte
na stránka tucano.agrall.cz

* (135.000 eur při kurzu 26 Kč/EUR). Cena za stroj TUCANO 320 s CERIO 560
a transportním vozíkem.) Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě zájmu o testovací jízdu nás kontaktujte
na stránka tucano.agrall.cz

* (190.000 eur při kurzu 26 Kč/EUR). Cena za stroj TUCANO 440 s VARIO 680
a transportním vozíkem.) Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výhradní prodejce pro východní Čechy:
KLAS Nekoř a.s.
Nekoř 180, 561 63 Nekoř
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Chléb za 1000 Kč?
Tolik utratíme za jednu ze základních potravin za celý
rok. Každý ho sníme 40 kg za celý rok. To jsou pro představu 2 krajíce denně. Je to jedna z mála potravin, co
se nepřejí, i když před válkou jsme ho snědli jednou tolik. Určitě je to bohatším výběrem jiných druhů pečiva

a také třeba cereáliemi. Je 1000 korun hodně nebo moc?
Každopádně náš chléb je pátý nejlevnější v Evropě.
Pozn.: Chléb je starý údajně více než 14 tisíc let a určitě
neměl podobu jako má dnes s kyprou střídkou, ale byla to
hlavně placka. Tradiční český chléb je žitno-pšeničný, znáte
ho pod názvy chléb konzumní, kmínový nebo jako Šumavu.
Tucano_Nekoř.indd 1
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Letní recepty od Vandy
Ještě než začalo léto, už jsme tu měli tropické teploty. Vynechala jsem proto polévku, kterou volíme především proto,
aby nás zahřála, a to teď asi moc nechceme. Salát, který jsem vyzkoušela, nás mile překvapil a jedli ho i ti, kteří zeleninku moc nemusejí. Je to lehká varianta obědu či večeře nebo příloha k masu, třeba v létě oblíbenému grilovanému.
Ani omáčka s hovězím masem není nijak náročná a těžká, pokud zvolíme kvalitní zadní hovězí maso.
Pomazánky jsou oblíbeným evergreenem. Tato rybí je doplněná o více ingrediencí než ta klasická a také nám moc
chutnala. Pro dietáře může být varianta náhrady majonézy (ale opravdu jí tam mnoho není) kysaná smetana nebo
nechat jen jogurt a místo křupavého pečiva servírovat zeleninku.
Léto je spojeno s čerstvým ovocem. Lívance z těsta, které je od babičky, nás zatím nikdy nezklamalo. Nabyde Vám,
takže z uvedené porce se velmi bohatě nasytí 4 jedlíci. Ovoce jsem jen chvilku povařila s cukrem a varianty jsou jen
na vás dle chuti a sezony.

Pomazánka
s makrelou

Na 50 g uzené makrely
přijde 1 lžíce majonézy,
3 lžíce bílého jogurtu,
1-2 vejce uvařené natvrdo,
1 lžička citronové šťávy,
sůl,
sekaná petrželka,
pažitka nebo naťová
cibulka,
1 lžička hořčice,
list salátu a rajčata.
Rozmíchat nebo rozmixovat.

Hovězí na pepři

½ kg hovězího zadního,
1 cibule,
2 lžíce hladké mouky,
3 lžíce oleje,
15 kuliček černého pepře,
lžička mletého pepře,
2 špetky soli,
½ litru vody
Postup:
Na oleji zpěníme cibuli až
zesklovatí, přidáme plátky
hovězího masa, mletý i celý
pepř a opečeme po obou

stranách dokud se šťáva
nevypeče. Potom přidáme
cca 0,5 l vody a dusíme do
měkka. Osolíme a mouku
rozmícháme v trošce vody
a pomalu přiléváme do
omáčky a povaříme několik
minut.
Jako přílohu doporučuji domácí houskový knedlík, ale
určitě by se hodila i rýže
jako dietnější varianta.

Babiččiny lívance

Kedlubnový salát

700 ml mléka,
400 g polohrubé mouky,
2 vejce, 20 g droždí,
40 g cukru,
špetku soli,
skořicový cukr
(nebo na dochucení dle
vás povidla, strouhaný
tvaroh, ovoce, zakysanou
smetanu...)

3 čerstvé kedlubny,
200 g parmezánu,
2 lžíce dijonské hořčice,
200 ml bílého jogurtu,
50 ml olivového oleje,
1/4 lžičky hořčičných
semínek,
hrst pažitky,
sůl,
mletý pepř
Postup:
Kedlubny oloupeme a nakrájíme na tenké plátky na
struhadle (jako okurky),
parmezán v původním receptu byl nakrájen na kostičky, já doporučuji hoblinky. Z jogurtu, hořčice, soli
a pepře smícháme zálivku.
Dijonská je poměrně hodně
pikantní, klidně můžete namíchat na půlku s plnotučnou, kdo nemá rád tak ostré. Nakonec dáme vše do
misky s nakrájenou pažitkou
a semínky, přidáme zálivku
a opatrně promícháme.

Postup:
Z droždí, lžíce cukru, lžíce
mouky a trochy vlažného
mléka připravíme kvásek.
Mouku nasypejte do mísy,
přilijte vykynutý kvásek,
vejce, zbylé vlažné mléko a zbytek cukru. Osolte
a promíchejte. Takto vzniklé
řídké těsto na teplém místě
nechte kynout asi 25 minut
(objem by se měl zdvojnásobit). Lívanečník nebo
pánev jen zlehka potřete
tukem a naběračkou na
něj nalévejte vykynuté těsto. Lívance pečte po obou
stranách dorůžova. Na závěr po libosti ochuťte.

Zdravá snídaně
nebo lehký dezert

Pro 4 osoby
500 ml řeckého jogurtu,
90 g ovesných vloček,
35 g slunečnicových
semínek,
1 ks malého jablka,
1 vanilkový lusk,
1 lžička čerstvého zázvoru,
125 g malin,
šťáva z ½ citronu,
med dle chuti
Postup:
Vločky a slunečnicová semínka nasucho opečte na
pánvi a nechte je zchladnout. Jablko oloupejte, nakrájejte na drobné kostičky
a dejte do mísy. Přidejte najemno nastrouhaný zázvor,
semínka z vanilkového lusku, jogurt a promíchejte.
Maliny rozmixujte dohladka
a podle potřeby lze naředit vodou, aby byla ideální
konzistence a dochuťte citronovou šťávou a medem.
Pyré rozdělte do skleniček
(můžete si vyhrát, rozetřít
po skle, aby tvořilo melír).
Přidejte jogurtovou směs
a před podáváním dejte vychladit do lednice.

Zajímavost – jaký je rozdíl mezi řeckým
a klasickým jogurtem

Řecký má trochu jiný postup v lisování a filtrování. Tím je jogurt hutnější. Obsahuje více bílkovin a má méně cukrů, proto
je vhodnější třeba pro diabetiky. Má ale i vyšší obsah tuků,
tedy i kalorií.
Náš klasický jogurt obsahuje zase více vápníku.
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Neváhejte a zajistěte si
limitovanou edici
řezačky JAGUAR 800.
U příležitosti 25. výročí výroby sklízecí řezačky JAGUAR 800
Vám přinášíme mimořádnou slevu 25.000 € na modely této řady.

Výhradní prodejce pro východní Čechy:
KLAS Nekoř a.s.
Nekoř 180, 561 63 Nekoř
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735
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Regionální agrární komora Pardubického kraje, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, IČ: 75032431,
telefon: 774 853 225, e-mail: info@rakpa.cz. Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha,
Tisk, sazba a grafické zpracování: GOLEM GROUP s.r.o. ... 15. 7. 2019.
Zpravodaj vychází nepravidelně a je pro členy RAK PA zdarma.
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