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Na Pardubicku se pohybuji po-
měrně často je to region s pestrou 
zemědělskou produkcí.
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Tisková zpráva Rozhovor

Tiskové konference na 
půdě Pardubického kra-
je se zúčastnili zástupci 
odborných i neodbor-
ných médií.
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ze dne 20. 9. 2019 s ing. josefem Taberym
Rozhovor

…tradice zemědělství 
v Čes ké republice je vel-
ká, takže by byla škoda 
to vzdávat…
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se zpěvákem Petrem Kolářem15 let po vstupu do evropské unie
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Článek

Ani po 15 letech nejsou 
v rámci EU platby na 
plochu v jednotlivých 
zemích stejné.

Podzim je vždy Příznivý, Když sedláK není lenivý

Výnosy hlavních plodin jsou 
v letošním roce lepší než loni. 
Jsou však plodiny, pro které to 
neplatí a u kterých výnos na-
opak poklesl. Jedná se napří-
klad o řepku nebo hrách. Zno-
va se ukazuje, že potřebujeme 
mít pestré zemědělství s pes-
trým osevním postupem. Je 
totiž pravděpodobné, že v sou-
časném klimatu se budou obje-
vovat období s extrémními tep-
lotami či naopak s extrémními 
srážkami. Kdybychom napří-
klad v roce 2018 měli ještě větší 
množství extenzivních pastvin, 
než máme, tak problém s kr-
mivovou základnou by byl ješ-
tě větší. Kdybychom v minulém 
roce neměli řepku, tak by pro-
blém v ekonomice řady firem 
byl také ještě větší. I letos byla 
řada lokalit postižena suchem, 
a z toho vyplývá pro nás jako 
pro RAK PA, že i do budoucna 
se budeme snažit podporovat, 
aby zemědělci měli systémové 
nástroje v případech, kde po-
jištění stěží stačí.

V médiích pro 
širokou veřejnost 
se často dozví-
dáme, jak člověk 
ničí přírodu a ze-
mědělství je bohu-
žel často a neprá-
vem označováno 
za jednoznačné-
ho škůdce přírody 
a krajiny. V tomto současném 
občas až hysterickém agroen-
vironmentálním zoufalství za-
číná trpět racionální a vědec-
ký pohled na svět a také selský 
rozum. Například, když si pře-
čtu článek o tom, jak naši ze-
mědělci jsou původci mrtvé 
krajiny a poté si sednu do auta 
a vyrazím do našich polí, zjiš-
ťuji ale něco jiného. V jetelovi-
nách, travách na semeno, ale 
i v řepkách se přede mnou neo-
chotně zvedají četná stáda srn-
čího. Na každém druhém po-
mezí lesa a pole dovádí divoký 
zajíc. Berličky pro dravce, kte-
ré jsme letos instalovali do polí 
v množství stovek kusů, pada-

jí pod tíhou přecpaných káňat 
a poštolek. Za traktorem s plu-
hem se slétají plaší a chráně-
ní krkavci. Na drátech elek-
trického vedení a v keřích se 
houfují ohromná hejna špač-
ků a pod koly se mi hemží hra-
boši. V tom okamžiku mě do-
konce napadne, zda jsem na tu 
naši polní cestu mezi našimi 
poli mohl vyrazit, když jsem to 
nenahlásil na ÚKZUZ?

Jen za hodinu cesty kolem 
našich polí potkám sedm vče-
lích úlů, z toho tři nové. Je to 
snad tím, že pravidelně pěstu-
jeme tu „zlou“řepku? Na našich 
loukách probíhá spontánní bio-
rychloobnova a to takovým způ-

sobem, že v některých místech 
jsou díry od černé zvěře tak hlu-
boké, že i traktor je má problém 
překonat.

Nepřijde mi proto, že by 
krajina v našem zemědělství 
byla mrtvá, naopak se mi zdá, 
že zvěře je u nás více než v mi-
nulých letech. Připadá mi, že 
úbytky některých druhů zví-
řat, které jsou dávány za vinu 
zemědělcům, jsou spíše způ-
sobeny tím, že jsou vytlačeni 
rostoucím stavem druhů ji-
ných, kteří se dokáží lépe při-
způsobit změnám v přírodě 
a klimatu.

To, že je módní v současnos-
ti vše negativní v přírodě dávat 
na bedra lidské činnosti, mi při-
jde poplatné současné mediál-
ní zkratkovitosti. Vždy bylo dů-
ležité, i u takového v principu 
stádového zvířete jako je homo 
sapiens nejen s vlky výt, ale dle 
toho slovíčka sapiens používat 
také selský rozum. V lidské po-
pulaci často použití selského 
rozumu zachraňoval selský 
stav, proto je důležité, aby-
chom i v dnešní době říkali li-
dem pravdu o našem zeměděl-
ství a o naší krajině.

Přeji všem pěkný a pestrý 
podzim v naší živé zemědělské 
krajině.

Ing. Leoš Říha
Předseda představenstva RAK PA

Viceprezident AK ČR

živá Krajina
Po minulém roce s velkým nedostatkem srážek je ten letošní přece jen 
o něco příznivější. je to vidět i na tom, jak krajina pookřála, zezelenala, 
stala se zkrátka více živou. je na tom také vidět, jak malý je vliv člověka 
a jak velký je vliv matky přírody. 



Úvod

Úvodní slovo ing. vandy reKTorisové
vážení kolegové, původně jsem si myslela, že náš třetí zpravodaj vyjde v září hned po dožínkách. 
je to naše největší akce pro neodbornou veřejnost. Kritizována, opěvována. rozděluje zemědělce 
na dva tábory. věřte ale, že za nimi stojíme my. děláme je s čistým svědomím a srdcem. 

Snažíme se o prezentaci země-
dělství úplně všem. Ano, i za 
cenu toho, že se přijdou najíst, 
poslechnout si muziku a řek-
nou si, ale na co si pořád stěžu-
jí?! Berou přeci dotace. Zdá se 
vám to postavené na hlavu? I já 
si to někdy v srpnu, kdy se na 
mě valilo nejvíc práce, myslela. 
Upřímně jsem si říkala, že ne-
snáším září, už ať je za mnou. 
No vidíte a je. A teď to vidím ji-
nak. Přišlo hodně lidí. Vím, že 
ne kvůli nám, ale hlavně kvů-
li počasí. Pozorovala jsem lidi 
z pódia, kdy jsme oceňovali 
nejlepší pěstitele a chovatele 
našeho kraje. Koukala jsem na 
ty lidi a říkala jsem si – a třeba 
jo. Třeba jim to není fuk. Stála 
tam starší paní vedle pána na 
invalidním vozíku. Vzpomněla 
jsem si na slova kamaráda, kte-
rý mi odpověděl na mé argu-
menty, které byly v duchu, jak 
jsem psala výše, že všichni ne-
jsou stejní. No a teď mám snad 
dobrý pocit, že jsme udělali 
maximum. Ono jen nadávat 
a odsuzovat dopředu, že něco 
nemá smysl, opravdu smysl 

nemá. Já jsem tu přeci proto, 
abych hájila zájmy zemědělců, 
a o to jsem se i touto akcí sna-
žila. Věřte, že jsou to někdy ne-
příjemné stavy, když náhodou 
zjistíte, že týden před akcí je 
rozkopané náměstí nebo že se 
chybička vloudila někde jinde. 
Všichni jsme jen lidé a všichni 
můžeme udělat chybu. Důleži-
té je přiznat si ji a umět udě-
lat nápravná opatření. Nedě-
lat z blbosti vědu. I dnes se 
najdou úředníci, kteří jsou na 
pravém místě. Vezmou telefon 
v sobotu anebo řeknou – neboj-
te, je to v pořádku, já se pod to 
podepíšu. Za to díky. Díky patří 
všem, kteří podpořili naši nej-
větší podzimní akci. Vím, že se 
dá zase něco zlepšit a pokusí-
me se o to.

S končícím létem a pod-
zimem rezonuje slovo hra-
boš. Jistě, můžeme dělat, že se 
nás netýká, ale. Spíš jde o vyš-
ší principy. Názory neodbor-
níků, kteří mají možnost se 
vyjadřovat a kážou. To jsou 
mnohdy rady, a tak je to u nás 
ve všem. Ode zdi ke zdi. Orej-

te, neorejte. Můžete za erozi, 
můžete za přemnožené hlo-
davce. Můžete za sucho i za 
povodně. V Holandsku prý de-
monstrovali zemědělci, proto-
že jsou naštvaní, že jsou pova-
žováni za škůdce. U nás se nic 
neděje. V Holandsku se za ze-
mědělce postaví většina náro-
da. Pro naše lidi škůdci zůstá-
váme. Nikdo se nás nezastane, 
nikdo odborně neobhájí. Chybí 
nám nezávislý expert. Nemů-
že to být nikdo z AK ČR, pro-
tože ten by byl určitě zaujatý. 
A tak si člověk říká, co by bylo, 
kdyby nastaly dva, tři suché ne-
úrodné roky. A tak nevím, zda 
si to přát (ať lidi poznají a za-
čnou si vážit) nebo ne (chudáci 
zemědělci v danou chvíli). Zá-
kon o významné tržní síle. Po-
slední „novinka“, která je disku-
tována v době uzávěrky našeho 
zpravodaje. Snaha učinit něco 
pro naše potraviny. Kritika na 
straně druhé, komu že to po-
máháme. Koucourkov jen pro 
to, že žádný z obchodních ře-
tězců není český? Slevy, kte-
ré ve výsledku zaplatí výrobce 

potravin? Hra o zákazníka, ne-
rovná hra. Viděla jsem teď vi-
deo z módního řetězce z období 
slev. Zboží stojí 35 euro. Přele-
pí se na 79 euro a pak ho zlevní 
na 49 euro. Ve výsledku na tom 
vydělají 14 euro a z nás zákaz-
níků dělají hlupáky. Je to těž-
ké, pokud si lidé neuvědomí, 
že kvalitu za nízkou cenu pros-
tě nedostanou. Úzce s tím sou-
visí i plýtvání potravin, proto-
že za ty peníze – no nekup to. 
Obezita, která nás a nejen nás 
trápí, a přeci na druhé straně 
zeměkoule stále spousta pod-
vyživených lidí, dětí převáž-
ně. Bohužel nepomůžu jiným 
tím, že koupím o něco méně 
jídla. Systém je přeci nastave-
ný jinak. Masáž reklamou, kte-
rá nutí kupovat víc a víc. Vydě-
láváme více peněz, a tak nás 
nutí více utrácet. Žádný strom 
ale neroste do nebe.

Mějte se krásně. Přeji pěk-
ný barevný podzim se vším 
tím, jak má být. Momentálně 
se sklízí řepa a kukuřice, ně-
kde dosévá pšenice. Vše zvlád-
něte v ten správný čas.
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25. 9. 2019 seminář K 8. Kolu Prv 
v mlázovicích a 26. 9. 2019 v Černé 
za Bory
Program rozvoje 
venkova – aktuali-
ty v dotačních mož-
nostech. V Mlázo-
vicích u Jičína si 
novinky přišlo po-
slechnout 70 účast-
níků a v Černé za 
Bory to bylo podob-
né. Kromě země-
dělců přišli i lesní-
ci, výrobci potravin, 
zástupci obcí, MA-
Sek a jiných orga-
nizací. Informace 
jsou prostě to nej-
důležitější.

Ohlédnutí za našimi akcemi

Polní den
3. 9. 2019 nedaleko nekoře proběhl polní 
den – přehlídka hybridů kukuřice s ukázkou 
zemědělské techniky. 
Plná hala Agrosaló-
nu v Šedivci vypovídá 
o tom, že polní dny 
jsou zde tradiční a ob-
líbené. I přes deštivé 
počasí v předchozích 
dnech jsme se vyda-
li na polní přehlídku. 
Nakonec totiž bylo 
slunečné počasí jako 
na objednávku nekoř-
ských. Uvidíme, jak si 
třeba kukuřice pora-
dila už s několikátým 
suchým rokem po 
sobě. Své vzorky jste 
si mohli nechat vy-
hodnotit v mobilní 
laboratoři firmy Pio-
neer.

semináře K 8. Kolu Prv

 

556 768 911                          

   OKRASNÉ
  PARKOVÉ

  SPORTOVNÍ   KRAJINNÉ
  SVAHY, NÁSPY

Černá za Bory

mlázovice
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Ohlédnutí za našimi akcemi

výnosy za ParduBicKý Kraj za roK 2019
Obiloviny 81 982 ha, 6‚53 t/ha (v roce 2018 bylo 5‚59), prů-•	
měr ČR 5‚63 t/ha
Řepka 25 883 ha, 3‚12 t/ha (v roce 2018 bylo 3‚57), průměr •	
ČR 3‚04 t/ha
Plochy řepky klesly meziročně o cca 3 tis. ha ve prospěch •	
obilovin.
Kvalita obilovin z potravinářského pohledu je výborná, ze-•	
jména u pšenice.
U řepky je velmi nízká olejnatost, vliv června – extrémně tep-•	
lého měsíce.

FaKTa
ČR v době zhoršování klimatu a zvyšování počtu obyvatel u nás •	
a ve světě se stává stále méně soběstačnou v základních po-
travinách, v některých je dokonce nesoběstačná na rozdíl od 
Německa
produkce mléka v ČR na 100 ha zemědělské půdy (z.p.) je •	
75 kg, v Německu 170 kg, Holandsko 680 kg
produkce hovězího masa na 100 ha z.p. 21 kg, v Německu •	
71 kg, v Holandsku 208 kg
produkce vepřového masa na 100 ha 62 kg, v Německu 326 kg, •	
v Holandsku 690 kg
přičemž tato produkce u nás i v Německu byla v roce 1990 •	
stejná
zdviháme varovně prst – tady nejde už dále snižovat stavy zví-•	
řat, protože to dopadá na naši členitou krajinu, a tím máme 
míň pícnin, méně organické hmoty, která ovlivňuje úrodnost 
a zadržování vody v krajině
český zemědělec je v EU konkurenceschopný, čísla o ekonomi-•	
ce jednotlivých úseků ŽV a RV o tom jasně mluví
nemáme však stejné podmínky – •	 národní dotace u nás jsou 
na 20 % hospodářsky vyspělých okolních zemí a vzhledem 
k tomu, že národní dotace jsou směrovány zejména do živočiš-
né výroby a tzv. citlivých komodit (brambory, řepa, ovoce, ze-
lenina), tak to, že jsou u nás o mnoho menší, ekonomicky nutí 
naše zemědělce dělat více obilí, řepky, kukuřice a méně mlé-
ka, masa, brambor, prasat, ovoce i zeleniny
dorovnat tyto dotace je drahé pouze na prvý pohled, musíme •	
si uvědomit, že tím dokážeme zlepšit krajinu a zároveň potra-
vinovou soběstačnost
zemědělec se bude muset možná opět přizpůsobit, ale v této •	
fázi už nejde jenom o zemědělce, ale o celou naši zem
můžeme jít sice cestou, že budeme poslouchat pohádky o tom, •	
jak vyřešíme vodu v krajině, mokřady, rybníky a remízky, a při-
tom budeme více a více uvolňovat náš trh přebytkům potravin 
ze západních zemí, než vlivem změny klimatu dojdou, a pak 
budeme mít problém

Mýty – zemědělec v ČR ničí půdu erozí a postřiky
Fakta a podstata – chceme-li půdu chránit, tak se musíme legis-
lativně chránit, aby nám ji při tom všem chránění někdo nekou-
pil přímo pod nohama

Fakta – denně zastavujeme 15 ha zemědělské půdy. Co myslí-
te, že nenávratně ničí půdu více – betonové a asfaltové plochy – 
nebo eroze na zemědělské půdě? Tak řešme to podstatné a ne-
jen to líbivé!

Mýty – zemědělec u nás používá příliš postřiků a hnojiv
Fakta – spotřeba umělých hnojiv v kg/ha v České republice 129, 
v Německu 218, spotřeba pesticidů kilogramu účinné látky na 
hektar v ČR 1‚98 a v Německu 3‚43

V ochraně rostlin si zahráváme stejně tak jako se spalničkami. 
Nařízení ať snížíme v celé EU o 10 % pesticidy, tak v Německu to 
může znamenat ochranu životního prostředí, ale u nás to už může 
znamenat konec pěstování některých plodin. To samé je se stavy 
skotu, snížení o 10 % u nás by už znamenalo významné snížení 
úrodnosti a schopnosti zadržovat vodu v krajině.

Mýty a fakta – řepka škodí půdě
Fakta – zlepšující plodina, téměř celý rok zeleně pokrývá kraji-
nu, dodává organickou hmotu do půdy, zlepšuje úrodnost. Kdy-
by jí nebylo, tak bychom k obilovinám, které jdou v osevním po-
stupu po ní, museli používat daleko více pesticidů.
A kdyby byla takovým zlem pro hmyz, tak bychom asi neby-
li třetí zemí v rámci EU, kde je nejvíce chovaných včel na jed-
notku plochy.

závěrem
– zemědělství je složitý obor úzce související s přírodou a lid-
skou existencí
– při zásazích do tohoto oboru je nutné poslouchat zejména ty, 
co zemědělství znají teoreticky i prakticky, a to v zájmu celé 
naší společnosti

Zemědělec je ten, kdo přírodu miluje a zároveň chce tvořit hod-
noty pro obživu obyvatel.

Zemědělec není nepřítel ani pro společnost, ani pro přírodu. 
Zemědělec je živitel.

Ing. Leoš Říha
viceprezident AK ČR,

předseda představenstva RAK PA
a aktivní zemědělec

TisKová KonFerence
Tiskové konference na téma „výsledky žní 2019, mýty a fakta o zemědělství“ ze dne 20. 9. 2019 na 
půdě Pardubického kraje se zúčastnili zástupci odborných i neodborných médií – novin, časopisů 
a rádia. vydali jsme tiskovou zprávu, kterou vám přinášíme. 
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Ohlédnutí za našimi akcemi

KrajsKé dožínKy
den zemědělcŮ, PoTravinářŮ a venKova ParduBicKého Kraje dne 22. 9. 2019

Krajské dožínky se staly tradi-
cí pro Pardubice a vlastně celý 
kraj. Bohatý kulturní program, 
který zdaleka nebyl jen o mu-
zice a vystupujících známých 
jménech. Děti mohly vidět po-
hádku loutkového divadélka. 
Byly pro ně připravené zna-
lostní soutěže – jak jinak než 
z oboru zemědělského. „Země-
dělství žije“ ukázalo, z čeho se 
dělá chléb, kolik mléka je po-
třeba na vyrobení kostky más-
la. Vlastnoručně si návštěvníci 
mohli zkusit, jak je těžké ruč-
ně podojit. Zemědělství je po-
krokový obor, takže ruční do-
jení nahrazuje vysoce moderní 
technika. Ochutnávka těžké ze-
mědělské techniky byla na sa-
motném Pernštýnském ná-
městí. Naopak Komenského 
náměstí patřilo odborným 
školám, které se prezentovaly 
se svými výrobky. Byly to ruč-
ní práce a dobroty. Nechyběla 
ukázka kovářského díla nebo 
technických oborů. V nepo-
slední řadě patřil prostor před 
Krajským úřadem i zvířátkům 
a trhům. K vidění byly jalovič-
ky, ovce, kozy ale i drobné zví-
řectvo.

V rámci této akce pořádáme 
i konferenci zemědělců a poli-
tiků na téma: „Výsledky žní“ 
a „Zemědělství a životní pro-
středí 15 let po vstupu do EU“. 
Za účasti europoslance, po-
slance a místních politiků jsme 

mohli i za celoživotní nelehkou 
práci v zemědělství ocenit vý-
znamné osobnosti prezentu-
jící každý okres našeho kraje. 
Byli jimi pan Antonín Dalecký, 
Ing. Václav Klejch, pan Josef 
Ouřetský a Ing. Ladislav Štěpá-
nek. Jedná se o soukromého ze-
mědělce a o šéfy zemědělských 
podniků, kteří mají živočišnou 
výrobu. To je velmi důležitá in-
formace pro všechny, kterým 
záleží na naší zemi. Pokud udr-
žíme živočišnou výrobu, bude-
me mít kvalitní půdu, která 
bude zadržovat vodu v krajině.

Ve 14 hodin náměstí roze-
zněly fanfáry. Slavnostní ofi-
ciální zahájení. Ocenili jsme 
nejlepší zemědělce z Regionál-
ní agrární komory Pardubické-
ho kraje díky jejich vynikajícím 
výsledkům, ať už ve výnosech 
obilovin, řepky nebo v produk-
ci českého strakatého skotu či 
holštýnského skotu.

Veřejnosti jsme je předsta-
vili a předali symbolické kytič-
ky obilí.

Za okres Chrudim byl oce-
něn Ing. Václav Blažek předse-
da podniku ZD Rosice (obilovi-
ny pěstují na cca 569 ha – výnos 
7‚38 t/ha).

V okrese Pardubice byl oce-
něn podnik MORAS a. s. Mora-
vany – Zdeněk Barták – před-
seda představenstva (obiloviny 
pěstují na cca 1 266 ha – výnos 
6‚59 t/ha).

Na Svitavsku získal prven-
ství podnik Zemědělské druž-
stvo „Růžový palouček“ Mo-
rašice a obiloviny pěstují na 

1 160 ha s průměrným výno-
sem 8‚7 t/ha.

Okres Ústí nad Orlicí měl 
nejvyšší výnos 8‚52 t/ha, a to verona

ocenění významných osobností 

zástupci sziF a mze na konferenci
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Ohlédnutí za našimi akcemi

ocenění pěstitelé

Petr Kolář
Tanja

Zemědělské obchodní družstvo 
Zálší 8‚52 v čele s Martinem Ja-
neckým. Obiloviny pěstují cca 
na 1 267 ha.

Ve stejném okrese zůsta-
la také cena nejlepšího pěsti-
tele řepky – Zemědělské druž-
stvo Mostek – na výměře 123 ha 
s výnosem 4‚02 t/ ha.

I v produkci mléka je náš 
kraj velmi dobrý a vybírali jsme 
opět ze členů Regionální agrár-
ní komory Pardubického kraje. 
Nejlepším chovatelem českého 
strakatého skotu je družstvo 
Agro Liboměřice a. s. z Chru-
dimska.

Do třetice okres Ústí nad Or-
licí odnáší ocenění i v živočišné 
výrobě za nejlepšího chovatele 

holštýnského skotu, a to Země-
dělské družstvo Sloupnice.

Dožínkové věnce si odnes-
ly významné osobnosti kraje 
a politici.

Vždyť dožínky jsou symbo-
lem předávání úrody veřejnos-
ti, a to jsme také učinili.

Výsledky žní v Pardubickém 
kraji byly celkově dobré s vy-
nikající kvalitou potravinářské 
pšenice. Jako první článek v ře-
tězci potravin tedy předáváme 
to nejlepší obyvatelům a doufá-
me, že z našeho obilí bude dob-
ré české pečivo.

Těšíme se zase za rok!
Ing. Vanda Rektorisová

ředitelka RAK PA
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www.klas-nekor.cz

KVALITNÍ OSIVA TRAVNÍCH SMĚSÍ 
PŘÍMO OD VÝROBCE 

pícninářské

 trávníkové
pastevní, luční, jetelotravní, speciální - dle Vašeho přání

parkové, hřišťové, rekreační, zátěžové regenerační

465 625 101

již 20 let na trhu

kukuřice, slunečnice, řepka

 PŘÍSEV TRAV A JETELŮ

 NABÍDKA MNOŽITELSKÝCH JETELŮ A TRAV

klas@klas-nekor.cz

ŠPIČKOVÁ OSIVA 

obnova luk a pastvin 
secím strojem VREDO

Nabízíme české druhy a odrůdy s vysokou semenářskou a 
pícninářskou kvalitou a zajímavou ekonomikou pěstování

Garantujeme vykoupení veškeré produkce za atraktivní ceny

Druhy vhodné na pozemky ohrožené erozí

Nabízíme odborné poradenství a  čištění osiv

702 120 274
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Pšenice pohledem z družice?

ODPOVĚDÍ JE AGRASAT!
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růst rostlin

silný

střední

slabý

žádný

Čtěte více na www.agrapojistovna.cz

Družice Sentinel 2 (zdroj: ESA)

Služba AgraSat v klientském portálu Agra pojišťovny
- sledujte s pomocí satelitních snímků vývoj porostu

Novinka: aplikace AgraSat pro chytré telefony (Android) 
- při přejezdu pozemku znáte přesný vegetační index  
a můžete tak přizpůsobit agrotechnické operace  
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Navštívili jsme

obsah pojmu Zelená archi- ▶
tektura
podmíněnost  ▶
(DZES = GAEC)
ekoschémata ▶
environmentální opatření  ▶
v rámci II. pilíře

Jednalo se o úvodní jednání, 
které řídil náměstek ministra 

Ing. Pavel Sekáč, a celou pro-
blematiku ve svých úvodních 
přednáškách představili ředite-
lé úseků Ing. Kateřina Bělino-
vá a Ing. David Kuna. Z těchto 
přednášek a hlavně pak z té-
měř 70stránkového materiálu, 
který jsme obdrželi k připo-
mínkování, je jasné, že bude 
poměrně nadlidské splnit je-
den z cílů EU – zjednodušení 
SZP. Všeobecně je AK ČR pře-
svědčena a našimi ústy to na 

tomto jednání zaznělo, že při 
všech těchto opatřeních je po-
třeba mít na zřeteli, že rozměr 
našeho zemědělství se za po-
slední desetiletí velmi snížil. 
Z toho důvodu nelze nastavo-
vat stejná opatření pro naše ze-
mědělství a naši krajinu jako 
jsou opatření nastavena pro ze-
mědělství například v Holand-

sku, kde je intenzita především 
živočišné výroby na jednotku 
plochy několikanásobně vyš-
ší než u nás. V rámci navrže-
ných nových GAECů je rozší-
řeno původních 7 DZESů na 
10 opatření:

GAEC 1 – Zachování TTP na  ▶
základě poměru TTP k ze-
mědělské ploše
GAEC 2 – Vhodná ochrana  ▶
mokřadů a rašelinišť

GAEC 3 – Zákaz vypalová- ▶
ní strnišť na orné půdě vy-
jma případů odůvodněných 
zdravím rostlin
GAEC 4 – Zřízení ochranných  ▶
pásů podél vodních toků
GAEC 5 – Použití nástroje  ▶
pro udržitelnost zeměděl-
ských podniků v oblasti ži-
vin
GAEC 6 – (Provádění orby)- ▶
špatný překlad, nově Zpra-
cování půdy způsobem, kte-
rý snižuje riziko degenerace 
půdy, mimo jiné s ohledem 
na svahy
GAEC 7 – Žádná holá půda  ▶
v nejcitlivějším období
GAEC 8 – Střídání plodin ▶
GAEC 9 – Minimální podíl  ▶
zemědělské plochy vyhra-
zený pro neprodukční prvky 
nebo oblasti
GAEC 10 – Zákaz přeměny  ▶
nebo orby TTP v lokalitách 
sítě Natura 2000

návrhy 
sPoleČných PrvKŮ 
Pro všechna 
eKoschémaTa:

Základní údržba TTP ▶
Podpora aplikace kvalitních  ▶
organických nebo statko-
vých hnojiv
Podpora zeleného hnojení  ▶
a dusík vázajících plodin

Diverzifikace krajiny ▶
Režimy podporující jakost  ▶
vody – Tvorba a údržba ve-
getačních pásů podél vod-
ních toků
Režimy podporující jakost  ▶
vody – Infiltrační oblasti dre-
nážních systémů v OPVZ
Údržba krajinných prvků ▶
Vyrovnané bilance živin ▶
Udržování ploch na země- ▶
dělské půdě podporující bio-
diverzitu
Podpora precizního země- ▶
dělství
Schémata eliminující větr- ▶
nou erozi
Šetrný management na trva- ▶
lých kulturách

envi oPaTření 
v rámci ii. Pilíře
Integrovaná produkce, osevní 
postupy, meziplodiny, podpora 
biodiverzity na orné půdě, za-
travňování orné půdy, krajino-
tvorné sady, ošetřování cenných 
travních porostů, ekologické ze-
mědělství, platby pro oblasti Na-
tura 2000 na zemědělské půdě.

Všechna navrhovaná opatře-
ní jsou prvním návrhem a AK 
ČR se bude maximálně snažit, 
aby jejich finální podoba byla 
v rámci možností co nejvíce 
v souladu se zájmy našeho ze-
mědělství.

24. 8. 2019 to byl dlouhý den. 
Přípravy začaly už v pátek. 
Spotřebitelské hodnocení po-
travinářů, kteří se zúčastnili 
13. ročníku MLS Pardubické-
ho kraje, kterou pořádá Agro-
venkov o. p. s. A protože jsou 
okresní agrární komory jejich 
zakladatelé, nemohli jsme chy-

bět. Tisíc lidí, tisíc chutí, tak to 
bylo, je a bude. I to je důvod, 
proč mimo odbornou porotu 
hodnotí i samotní spotřebitelé. 
Ani potraviny nejsou výjimkou 
a podléhají módním trendům. 
Nejvíce hlasů od návštěvníků 
výstavy Koně v akci, kde spo-
třebitelé hodnotili v jednotli-

mls ParduBicKého Kraje – sPoTřeBiTelsKá souTěž

Pracovní sKuPina zelená archiTeKTura
za aK Čr jsem se 10. 10. 2019 zúčastnil prvního jednání pracovní skupiny szP 2020+ pro takzvanou 
zelenou architekturu na ministerstvu zemědělství. Tato pracovní skupina v sobě zahrnuje 
projednávání podmínek pro podmíněnost a pro biodiverzitu – přírodní zdroje, tak jak budou řešeny 
v novém období szP v Čr. v rámci zasedání pracovní skupiny byly diskutovány následující okruhy 
témat:

vých kategoriích, získala firma 
Jaja Pardubice za Perníkovou 
chaloupku, firma RVB – Syr-
mil s nakládaným Sedlčanským 
hermelínem, Iva Bakrlíková za 
Hrebečskou medovinu a Řez-
nictví Morávek za Orlickou klo-
básu a právě oni získali úplně 
nejvíce hlasů. Gratulujeme!
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Navštívili jsme

Dvoudenní výstava v  areálu 
Střední školy zemědělské a vyš-
ší odborné školy v Chrudi-
mi. Více jak desetiletá tradice, 
z které mám opravdu upřím-
nou radost. Výstavní dny chys-
tají a provázejí jimi i samotní 
studenti zemědělky. Není to 
žádná povinnost, zbytek ško-
ly má totiž v pátek ředitelské 
volno. Často mladé lidi kriti-
zujeme, že nemají o nic zájem, 
a o to víc jsem ráda za tyto nad-
šence, kteří to navíc dělají ve 
svém volném čase. Jako kaž-
dý rok, pokud můžu, ráda se 
za Regionální agrární komoru 

zúčastním. Vždyť na tuto školu 
jsem chodila, a tak se tam také 
ráda vracím, je mi tam vždyc-
ky dobře. Nově škola vystavova-
la králíky, které chová na svém 
školním statku.

Ve dnech 11. a 12. 9. 2019 byla 
v Kameni na Pelhřimovsku ce-
lostátní kontraktační výsta-
va a předvádění zemědělské 
techniky. Výstavu tradičně po-
řádá ProfiPress s. r. o. Opravdu 
veliké, to bylo to první, co mě 
napadlo, když jsem přijela do 
Kamene. Pro-
story letiš-
tě jsou pro to 
ideální volba. 
Jednotliví vy-
stavující měli 
velkolepé ex-
pozice a byli 
p ř i p r a v e n i 
vysvětlovat 
a předvádět 
do roztrhání 
těla.

PěsTiTelsKé 
a chovaTelsKé výsTavní 
dny 4. a 5. 10. 2019

výsTava Kámen 2019
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www.klas-nekor.cz 

Prodej stroje:      
Ing. Martin Hajzler, Tel.: 601 344 677, klas.nekor@seznam.cz 
Okresy: Pardubice, Chrudim, Ústí n.O., Rychnov n.K., Svitavy 
Ing. Tomáš Šubrt, Tel.: 725 524 110, subrt.tomas@seznam.cz 
Okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Semily 
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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
� Nejlepší ceny i podmínky
� Garance kvality
� Široký rozsah pojistného krytí
� Rychlé řešení škod
� Speciální pojistné programy

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Partner Agrární komory ČR

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

RA_inzerce_3:215x269  8/9/18  9:09 AM  Page 1

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  
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výhody Pro chovaTele dojnic Při PoužiTí 
KuKuřiČných siláží z hyBridŮ s TyPem zrna 
zuB

lePší sTraviTelnosT šKroBu u hyBridŮ 
KuKuřice s TyPem zrna zuB
Textura škrobu u hybridů s typem zrna zub je jiná, než u škrobu 
z kukuřice s tvrdým typem zrna. Kvůli vyššímu obsahu bílkoviny 
Prolamin (Zelin) v tvrdých zrnech jsou částice škrobu pevně na-
vzájem spojené. U zrn kukuřice zub jsou tyto částice škrobu vzá-
jemně spojeny pružněji: zrna typu zub jsou tedy měkčí. To přiná-
ší zřejmé výhody při drcení zrn pro účely siláže nebo technologie 
vlhkého kukuřičného zrna.

Hybrid s typem zrna 
tvrdý (flint)

Hybrid s typem zrna 
zub (dent) má měkčí 

zrno, více moučnatého 
endospermu, a proto 

je vhodnější pro výživu 
skotu

Studie o sklovitosti zrna a využitelnosti škrobu v bachoru z hybri-
dů kukuřice s typem zrna zub a typem zrna tvrdý:

Hybrid kukuřice dle typu zrna Zub Tvrdý

Počet sledovaných hybridů 8 6

Sklovitost v % 51‚5 (39–57) 71‚9 (67–79)

Hustota v g/cm3 1‚29 (1‚17–1‚32) 1‚36 (1‚32–1‚37)

Využitelnost škrobu v bachoru v % 61‚9 (55–73) 46‚2 (41–51)

Zdroj: Phillipeau et al., Reakce mezi degradací škrobu v bachoru a fy-
zikálními vlastnostmi (Science animale 77)

Sklovitost zrn kukuřice úzce souvisí se vztahem mezi škrobem 
a bílkovinnou maticí. Sklovitost je výrazně vyšší u kukuřice s tvr-
dým typem zrna než u kukuřice s typem zrna zub z důvodu vyš-
šího obsahu Prolaminu (bílkoviny pšeničných a kukuřičných zrn 
s velkým obsahem prolinu a glutamové kyseliny). Prolaminy se 
nerozpouštějí ve vodě a nepropouštějí vodu. Vyšší poměr Prola-
minu v zrnu kukuřice s tvrdým typem zrna působí tak, že se čás-
tice škrobu obtížněji uvolňují a jsou obtížněji stravitelné pro en-
zymy a bakterie.

Stravitelnost škrobu z kukuřice s typem zrna zub je větší z dů-
vodu nižšího obsahu Prolaminu. I v kukuřičných silážích s vyšším 
obsahem sušiny je škrob z kukuřic s typem zrna zub přístupněj-
ší, a tedy rychleji dostupnější pro bakterie v bachoru, což zvyšu-
je využitelnost škrobu. Celková stravitelnost škrobu v zažívacím 
traktu je u kukuřice se zrnem zub podstatně vyšší. Vědci z Wis-
consin-Madisonské univerzity ve své studii uvedli, že rozdíl 4 % 
ve využitelnosti škrobu v krmných dávkách kukuřice předsta-
vuje rozdíl 1 kg mléka na krávu a den.

Nedávné výzkumy společnosti Pioneer v období 2015–2016, 
prováděné ve spolupráci s Lotrinskou univerzitou v Nancy ve 
Francii, znovu prokázaly rozdíly ve stravitelnosti škrobu kuku-
řice s typem zrna zub a kukuřice s tvrdým zrnem v závislosti na 
délce skladování v silážní jámě. V následujícím pokusu se srovná-
vala stravitelnost škrobu v celém trávícím traktu a zbytky škrobu 
(v %) v exkrementech dojnic po krmení siláže z hybridů s typem 

Obr. vpravo.: Bílkovina Prolamin spojuje částice škrobu v zrnech kukuřice. Na uvedených obrázcích vytvořených pod elektronovým mikrosko-
pem je jasně vidět uchycení částic škrobu v matiční struktuře bílkoviny.
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zrna zub a z hybridů s tvrdým typem zrna po ukončení fermen-
tace za 2 měsíce po naskladnění silážní jámy.

stravitelnost škrobu (v %) a zbytky škrobu 
v exkrementech (v %)

Hybrid kukuřice dle typu zrna Tvrdý Zub Tvrdý Zub

Počet měsíců v silážní jámě 2 2 6 6

Stravitelnost škrobu (v %) 89‚3 96‚3 94‚3 96‚9

Zbytky škrobu v exkrementech 
(% sušiny)

4‚60 2‚47 2‚66 1‚67

Zdroj: Lalotte et al., 2016, Lotrinská univerzita v Nancy, Francie, Du-
Pont Pioneer

Stravitelnost škrobu v kukuřičných silážích se v čase vyvíjí. Ku-
kuřice s typem zrna zub má vyšší stravitelnost než kukuřice 
s tvrdým zrnem po prvních 6 měsících silážování. Doporuču-
je se tedy krmit kukuřicí s typem zrna zub jako první, protože 
má lepší stravitelnost škrobu, a kukuřici s typem zrna zub kr-
mit nejdříve po 6 měsících silážování. Nová studie také ukazu-
je, že stravitelnost kukuřice s tvrdým typem zrna není tak vy-
soká, jako u kukuřic s typem zrna zub.

Je tedy nutné předem počítat s tímto rozdílem z důvodu opti-
malizace krmných dávek.

výhody hyBridŮ KuKuřice Pioneer 
s TyPem zrna zuB Pro zemědělce
Hybridy kukuřice se zubovitým zrnem mají řadu výhod. A to jak 
na poli během pěstování (agronomické vlastnosti), tak při skliz-
ni a při výživě dojnic a skotu.

agronomické výhody:
Velmi dobrá odolnost vůči suchu a chorobám. Některé hyb- ▶
ridy jsou vybavené účinnou suchovzdornou technologií Opti-
mum AQUAmax
Palice s flexibilním počtem zrn (Earflex). Jedná se o pozitiv- ▶
ní reakci palice kukuřice na dobré podmínky růstu, díky níž 
dochází ke zvýšení počtu zrn ( jak v jedné řadě, tak ve zvýše-
ní počtu řad palice)
Velká plocha listů pro asimilaci zajišťuje maximální přeměnu  ▶
sluneční energie v biomasu

Potenciál výnosu:
Hybridy s typem zrna zub mají vysoký potenciál ve výnosu si- ▶
lážní hmoty a zrna. Proto dokáží v průběhu vegetace, ale i ke 
konci vegetační doby, poskytovat vysoké výnosy silážní hmo-
ty a škrobu
Důležité je zvolit vhodnou dobu sklizně porostů určených k si- ▶
lážování

výhody KuKuřiČných siláží z hyBridŮ 
s TyPem zrna zuB Pro chovaTele dojnic
Výnos stravitelného škrobu (t/ha) = výnos sušiny (t/ha) x škrob 
(%) x stravitelnost škrobu (%)

Vysoký výnos velmi stravitelného škrobu, díky čemuž dochá- ▶
zí k maximálnímu využití nutriční hodnoty kukuřice s typem 
zrna zub
Možnost dřívějšího otevření silážní jámy ▶
Menší nároky na úpravu krmné dávky při otevření nové siláž- ▶
ní jámy = usnadnění přechodu na nové krmivo
Mnohem méně zbytků škrobu ve výkalech skotu ▶

Méně úprav krmných doplňků díky lepšímu zhodnocení ob- ▶
jemného krmiva

výhody hyBridŮ s TyPem zrna zuB Pro 
využiTí na zrno (suché i vlhKé) a ccm

Vysoké výnosy kukuřičného zrna ▶
Rychlejší a levnější sušení díky rychlejšímu uvolňování vody  ▶
ze zrna jak na poli, tak v sušárně a díky tomu nižší spotřeba 
energie při sušení
Stravitelnější škrob pro prasata (CCM), takže zlepšení nutrič- ▶
ní účinnosti
Škrob ze zubů je měkčí, proto se dá snadněji šrotovat s nižší- ▶
mi náklady na energii

PraKTicKý význam TěchTo nových 
zjišTění o KuKuřici s TyPem zrna zuB
Výnos sušiny, škrobu a stabilita výnosu jsou hlavní kritéria při 
výběru hybridu a pěstování kukuřice. Hybridy s dobrými agro-
nomickými vlastnostmi dokázaly v posledních letech několikrát, 
jak je důležité hledět na suchovzdornost, výnosovou stabilitu 
a adaptabilitu hybridu.

Výhody hybridů kukuřice s typem zrna zub a vlastnosti jejího 
zrna jsou pro mnohé zemědělce relativně nové. V praxi však tyto 
výhody pěstitelé kukuřice již zjistili a potvrdili. Možná že si však 
neuvědomují, že je to díky genetice hybridů kukuřice s typem zrna 
zub společnosti Pioneer.

V roce 2015 společnost Pioneer uvedla na trhu v České republi-
ce hybrid kukuřice P8201 (FAO 240), který splňuje vlastnosti zubo-
vitého zrna. Hybrid P8201 umožnil v mnoha zemědělských pod-
nicích, kde se pěstuje na siláž, pozorovat výhody moderních typů 
silážních hybridů kukuřice s typem zrna zub: Vysoký výnos siláž-
ní hmoty a zrna, velmi dobrou stabilitu výnosů, dobré agronomic-
ké vlastnosti, referenci pokud jde o odolnost vůči suchu, dobrou 
odolnost vůči chorobám a texturu zrna zub.

Všechny tyto vlastnosti vedly k tomu, že hybrid P8201 se stal 
nosným hybridem pro produkci kvalitní silážní hmoty pro skot 
a bioplynové stanice. Nedávné vědecké studie dokazují, že to, co 
již bylo skutečností v praxi, se nyní potvrdilo i vědecky. Znalosti 
v oblasti stravitelnosti škrobu pro zvířata s vysokou produkcí jsou 
důležité pro výpočet krmných dávek. Vlastnosti kukuřice s typem 
zrna zub hrají důležitou úlohu, jak dokazuje souhrnná tabulka 
níže. Několik bodů zasluhujících pozornost přispívá k dosahová-
ní maximálního výnosu stravitelného škrobu z hektaru.

důležitý je výnos stravitelného škrobu z hektaru
Výnos stravitelného škrobu (t/ha) = výnos sušiny (t/ha) x škrob 
(%) x stravitelnost škrobu (v %)

Základní principy Důležité faktory

1. Vysoký výnos stravitelného 
škrobu z hektaru znamená „Vytě-
žit z pole maximum“

Výběr hybridu, agronomické •	
vlastnosti a stabilita výnosů
Hybridy kukuřice s typem zrna •	
zub mají u skotu podstatně stra-
vitelnější škrob
Termín sklizně•	

2. Minimalizovat ztráty při silá-
žování
„Uchovat v siláži stravitelný škrob“

Zásady správného silážování, •	
drcení zrn
Způsob odběru hmoty, použití •	
silážních aditiv

3. Uchovat škrob v krmných dáv-
kách vysoce stravitelný
„Maximální využití disponibilní-
ho škrobu“

Vliv termínu silážování na stra-•	
vitelnost škrobu
Zbytky škrobu ve výkalech•	
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Společnost Pioneer založená v roce 1926 byla jedna z prvních spo-
lečností zabývající se hybridizačním šlechtěním kukuřice. Dnes 
společnost vlastní jeden z největších genetických fondů kukuři-
ce na světě s typem zrna zub, a proto má zemědělcům co nabíd-
nout. Mnoho let rozvíjí speciální program šlechtění raných hyb-
ridů kukuřice (Early Dent program), jehož výsledkem jsou elitní 
silážní hybridy určené pro chovatele skotu pro zvýšení mléčné 
a masné užitkovosti a pro provozovatele bioplynových stanic. 
Výsledkem programu, který je zaměřený na podmínky pěstová-
ní kukuřice západní a střední Evropy, jsou silážní hybridy posky-
tující vysoké výnosy silážní hmoty a zrna, díky nimž dochází ke 
zvyšování rentability produkce mléka a masa.

V sezoně 2020 přicházíme na trh s novým silážním hybridem ze 
skupiny zubů určeným pro zvýšení mléčné a masné užitkovosti: 
Jedná se o raný hybrid P8358 (FAO 260) určený pro pěstování 
v bramborářské oblasti.

Pokračujeme v prodejích úspěšných silážních hybridů P8201 
(FAO 240) a P8888 (FAO 290).

V řepařské oblasti je rozšířený suchovzdorný silážní hybrid 
P9127 (FAO 310), který je navíc vybavený suchovzdornou tech-
nologií Optimum AQUAmax.

„zuBaTá“ geneTiKa hyBridŮ KuKuřice 
Pioneer
Jak již bylo uvedeno výše, společnost Pioneer má v celém světě 
velmi rozsáhlý genofond kukuřic s typem zrna zub, který široce 
využívá pro své šlechtitelské programy. Speciální program výběru 
raných hybridů kukuřice s typem zrna zub (zvaných Early Dents) 
zahájený v Evropě vyvinul v posledních letech velký počet nových 
hybridů kukuřice. V současnosti Pioneer nabízí v České republi-
ce v každé ranostní skupině několik kvalitních silážních hybridů 
se zubovitým zrnem.

Společnost Pioneer již mnoho let v České republice testuje 
své stávající a nové hybridy kukuřice v demo pokusech na téměř 
50 lokalitách rovnoměrně rozložených po celé republice v různých 
pěstitelských podmínkách. Na základě zkoušení a výsledků je 
společnost Pioneer dostatečně důvěryhodná na to, aby na daném 
místě a na konkrétní farmě prostřednictvím svých regionálních 
zástupců doporučila zemědělcům pro pěstování nejvhodnější hy-
bridy kukuřice.

Graf: Souhrnné výsledky demo pokusu Pioneer na siláž, ČR, průměr 
10 lokalit, rok 2018. Mezi nejkvalitnější silážní hybridy patří P8201 
a P8358 
Zdroj: Pokusy Pioneer, ČR, 2018

Už nečekejte, navigace 
jsou dnes normální!

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057 Přinášíme přesné zemědělství. www.Leadingfarmers.cz

Sleva se vztahuje na navigační displeje Trimble 
a hardwarové součásti pilotů a autopilotů Trimble při 
nákupu přímo u Leading Farmers CZ, a.s. Nevztahuje 
se na softwarové upgrady, kódy a korekční signály. 
Instalace technikem u zákazníka se účtuje dle 
platného ceníku. Akce platí do 30. 11. 2019.

Cena bez DPH odCena bez DPH od

39 990 Kč

Cena bez DPH odCena bez DPH od

22 490 Kč

EZ-Guide 250

CFX-750 Lite

Cena bez DPH odCena bez DPH od

71 990 Kč

Cena bez DPH odCena bez DPH od

88 990 Kč

GFX-750

EZ-Pilot

Sleva 15 %

Do konce 
listopadu 2019

na všechny navigace 
a piloty!



Pardubický kraj

v ParduBicích ProBěhla výměna 
názorŮ se zemědělci za ÚČasTi 
řady osoBnosTí
Pardubický kraj v rámci svých možností dlouhodobě podporuje české 
zemědělství a venkov. Proto je pro nás důležité znát aktuální názory 
a problémy. navíc nejen naše zemědělce, ale i celou Českou republiku 
čeká nové plánovací období rozpočtu eu.
V Pardubicích proto v rámci 
akce Dožínky 2019 proběhla 
výměna názorů mezi zeměděl-
skou veřejností a osobnostmi 
z řad odborníků i politických 
zástupců.

Zástupci MZe a SZIF se dotkli 
aktuálně závažných témat. Jed-
ním z nich bylo, jak předchá-
zet hrozbám klimatu, kterým 
budeme v budoucnu čelit stá-
le více. Bylo zmíněno zavádě-
ní preventivních opatření proti 
suchu – velikost půdních blo-
ků, efektivní zavlažování, agro-
lesnické systémy, využití kanál-
ních a rybničních síti, výsadba 
stromů ke zvýšení biodiverzi-

ty a absorbci skleníkových ply-
nů, řešení úbytku zemědělské 
půdy, zadržování vody v kraji-
ně, atd.

Na setkání ovšem zazně-
ly i další problémy současné-
ho českého zemědělství: růst 
cen půdy, nájemného i práce, 

Zejména na podzim, kdy je 
třeba jako každý rok připravit 
půdu na novou sezonu, je nut-
né dbát takových postupů, kte-
ré jsou šetrné k půdě. V tomto 
období se v hojné míře apli-
kují minerální, statková a dal-
ší hnojiva na půdu. Pro jejich 
aplikaci jsou nejen ve zranitel-
ných oblastech, kde se aplikace 
řídí nitrátovou směrnicí, pod-
statné i další faktory. Zejména 
množství živin použitých pro 

danou plodinu vztažených na 
1 ha.

Kromě statkových hnojiv je 
s nástupem bioplynových sta-
nic (BPS) v hojné míře využíván 
digestát – „odpad“ vzniklý je-
jich provozem. Kvalita digestá-
tu jako hnojiva jde přitom ruku 
v ruce s kvalitou vstupních su-
rovin, které jsou v bioplyno-
vých stanicích zpracovávány.

Digestát a jeho složky sepa-
race (fugát a separát) jsou za 

předpokladu správného uži-
tí pokládány za kvalitní orga-
nická hnojiva. V praxi má však 
provoz BPS a hnojení digestá-
tem i negativní účinky.

digesTáT jaKo 
organicKé 
hnojivo?
Každý digestát je díky růz-
ným vstupním surovinám 
a délce fermentace odlišný. 

Podzimní Polní Práce – 
zaměřeno na digesTáT
zemědělství využívá podstatnou část půdního fondu evropy. Po celá 
staletí zemědělství přispívá k tvorbě a udržování velké rozmanitosti 
krajin. zemědělské postupy však mohou mít také nepříznivé účinky na 
životní prostředí, nevhodné zemědělské postupy mohou vést k degradaci 
půdy a následně nižším výnosům.

V rámci nitrátové směrnice 
je digestát typickým předsta-
vitelem hnojiva s rychle uvol-
nitelným dusíkem, to jsou hno-
jiva s poměrem C:N nižším než 
10 (například u hnoje je to už 
25:1 a u slámy dokonce 100:1). 
Po aplikaci digestátu s C:N < 10 
dochází ke zvýšení obsahu du-
síku, ale snížení obsahu vyu-
žitelného uhlíku. Tím dochází 
k pomalejšímu rozkladu orga-
nické hmoty a ta je mikrobio-
logicky hůře využitelná.

Výstupem účinné BPS je vel-
mi stabilní hmota. Čím doko-
naleji BPS pracuje a čím vyš-
ší je výtěžek bioplynu, tím 
hlubší je degradace organické 
hmoty. Procesem fermentace 
se odbourávají labilní organic-
ké látky (uhlík) z hnoje, kejdy 
a siláže z 50 až 70 %. Digestát 
je tak chudý na obsah kvalitní 
(labilní) organické hmoty, kte-
rá slouží při aplikaci do půdy 

zaměření dotací EU, nízké ná-
rodní platby v citlivých komo-
ditách (brambory, cukrovka, 
živočišná výroba, ovoce, zele-
nina), dlouhé lhůty ve staveb-
ním řízení, zákon o významné 
tržní síle, zastropování podpor, 
podpora regionálních produk-
tů, apod.

Odpoledne na Pernštýnském 
náměstí proběhlo také oceně-
ní nejúspěšnějších zemědělců 
v rámci kraje s rozdělením ne-
jen dle území, ale také druhu 
výroby. Děkuji všem za letošní 
sklizeň a úrodu.

Na tomto místě bychom 
také rádi poděkovali organizá-
torům letošních Dožínek 2019, 
tedy Regionální agrární komo-
ře Pk a Krajské radě Zeměděl-
ského svazu.

Doufám, že české potraviny 
od našich zemědělců a zpraco-
vatelů na našem stole budou 
mít stále větší místo!

Václav Kroutil
radní Pk pro životní prostředí, 

zemědělství a venkov



jako zdroj energie půdním mik-
roorganizmům, látky v něm ob-
sažené jsou v půdě pouze těžko 
rozložitelné. Obsahuje značné 
množství živin, ty jsou však kro-
mě dusíku pro rostliny obtížně 
dostupné. Obecně lze říci, že:

nejlabilnější frakce organic- ▶
ké hmoty krmiv využila zví-
řata (při použití statkových 
hnojiv do BPS),
mírně labilní frakce spotře- ▶
bovala anaerobní digesce,
do půdy k hnojení přináší di- ▶
gestát už jen stabilní, špat-
ně rozložitelnou organickou 
hmotu, i když s vysokým ob-
sahem živin.

Digestát není tedy de facto hno-
jivo organické, ale jen slabé 
hnojivo minerální, které ob-
sahuje stabilní, špatně rozlo-
žitelnou organickou hmotu. 
Proto je při používání digestátu 
jako hnojiva velmi důležité do-
dávat další organickou hmo-
tu do půdy.

digesTáT a KvaliTa 
PŮdy
Hlediskem výběru pozemků 
pro aplikaci digestátu často 
není vhodnost pozemku nebo 
potřeba hnojení, ale spíše eko-
nomické parametry aplikace, 
a to zejména náklady na pře-
pravu. V mnoha případech tak 
jsou nejvyšší dávky digestátu 
aplikovány opakovaně na nej-
bližší pozemky od BPS.

Častá aplikace po sklizni na 
půdu s nedostatkem organic-
ké hmoty za použití těžké tech-
niky napomáhá utužení půdy. 
V kombinaci s vysokou dávkou 
digestátu (nad 30 t na 1 ha) do-
chází ke změně chemických 

a fyzikálních vlastností půdy 
a k její postupné degradaci. 
Většina projevů začíná po 7–10 
letech provozování BPS, ale již 
po jedné aplikaci digestátu se 
snižuje vodostálost půdních 
agregátů, snižuje se pórovitost 
a zhoršuje se strukturotvornost 
půdy.

negaTiva Provozu 
BPs
Dalším problémem provozu 
BPS je často také zajištění do-
statečné vstupní hmoty pro její 
činnost. Většina provozovatelů 
BPS to řeší zvýšeným pěstová-
ním kukuřice a nedodržuje op-
timální agrotechnické postupy. 
A právě časté pěstování kukuři-
ce, někdy i opakovaně na stej-
ných pozemcích, opět negativ-
ně ovlivňuje kvalitu půdy.

Zemědělské půdy v EU ztrá-
cejí ročně cca 470 kg C/ha, 
což je více než 800 kg hu-
musu na hektar

BPS nelze a ani nechceme vy-
pnout. Aby se co nejvíce ome-
zil dopad provozu BPS na půdu, 
je nutné (a to i vzhledem k ak-
tuálnímu trendu vývoje poča-

sí, kdy opakující se suchá obdo-
bí přispívají k degradaci půdy), 
hledat řešení a opatření, která 
by zmírnila negativní důsledky 
provozu BPS. Zejména je nutné 
kombinovat aplikaci digestátu 
s hnojením organickými hno-
jivy (to se nejčastěji zajišťuje ve 
formě zeleného hnojení, pou-

žitím posklizňových zbytků, 
slámy či hnoje). Dále je nutné 
dodržovat střídání plodin, pří-
padně uplatnit i změny v agro-
technice.

dodání organicKé 
hmoTy do PŮdy 
Pomocným 
PříPravKem
Pokud nemáme k dispozici or-
ganickou hmotu nebo se ne-
podaří dodržet optimální ag-
rotechnické postupy, máme 
možnost použít na nejexpono-
vanější pozemky pomocnou 
půdní látku s dostatečnou bio-
logickou aktivitou a dostateč-
ným účinkem. Jednou z těchto 
odzkoušených látek je přípra-
vek HUMAC® Agro.

Výrobek HUMAC® Agro je 
půdním zlepšovačem uhlíko-
vého typu. Jeho dodávkou do 

půdy se dlouhodobě (působí 
4–5 let podobně jako chlévský 
hnůj) zvyšuje úrodnost půdy 
tím, že významným způsobem 
zlepšuje stav organominerál-
ního půdního sorpčního kom-
plexu, a tím zlepšuje půdní 
strukturu, zlepšuje podmín-
ky pro rozvoj mikroorganizmů 
a zvyšuje sorpční a pufrovací 
kapacitu půdy. Vysokým obsa-
hem organického uhlíku upra-
vuje poměr C:N v půdě.

Prováděnými testy jsme si 
ověřili, že z hlediska tvorby 
humusu má jedna dávka HU-
MAC® Agro stejnou bioaktiv-
ní hodnotu jako 50 tun chlév-
ského hnoje.

Huminové kyseliny, nachá-
zející se ve výrobku HUMAC® 
Agro, potřebují určitý čas, aby 
vytvořily huminové komplexy 
zabezpečující účinnou výživu 
rostlin. Proto je nejvhodnější 
je aplikovat do půdy na podzim 
nebo do brzkého jara. Snadná 
aplikace přípravku rozmetáním 
a následná aplikace digestátu 
zaručí kvalitní přípravu půdy 
pro jarní osev.

Problematikou půdy se 
zabýváme již řadu let. 
Spolupracujeme s řadou 
výzkumných pracovišť. 
Například v projektu Mi-
nisterstva zemědělství 
„Obnova retenčních a infil-
tračních charakteristik de-
gradovaných zemědělských 
půd ČR“, realizovaným Vý-
zkumným ústavem melio-
rací a ochrany půd, byla 
testována řada příprav-
ků a 11 z nich vykazovalo 
zvýšené množství zadrže-
né vody. HUMAC® Agro byl 
v hodnocení z hlediska re-
tence/ekonomika mezi nej-
lepšími třemi a na rozdíl 
od specializovaných pří-
pravků navíc zvyšoval zá-
sobenost půdního profilu 
organickou hmotou.

Již řadu let testujeme pro naše 
zákazníky přípravky a postu-
py, které jsou nejvhodnější 
pro intenzivní zemědělskou 
činnost v podmínkách české 
kotliny. Víme, co funguje a co 
mohou být zbytečné investice. 
Z našeho pohledu je podzim-
ní příprava půdy velmi důleži-
tá pro nastavení výnosu v dal-
ším roce.
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Vysoký obsah  

přírodních 
huminových 
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min. 62% 

www.enviprodukt.cz 

Přírodní stimulátor 
úrodnosti půdy 
uhlíkového typu 

 
KVALITNÍ PŮDA = VYŠŠÍ VÝNOS  A ZISK 

 

dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy 

zlepšuje půdní strukturu a hospodaření s vodou 

doplňuje organickou hmotu do půdy 

zabezpečuje efektivnější využití dusíkatých hnojiv 
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Rozhovor s Ing. Josefem Tabery

Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
Na Pardubicku se pohybuji po-
měrně často, je to region s pes-
trou zemědělskou produkcí, 
jsou zde potravinářské podni-
ky, ale také lesnické subjekty, 
tedy vše, co spadá do agendy 
Společné zemědělské politiky, 
za kterou jsem na Ministerstvu 
zemědělství zčásti odpovědný. 
Nemohu přitom opomenout 
místa s výraznou kulturní, his-
torickou a krajinářskou hodno-
tou, kterými je Pardubický kraj 
protkán. Velice rád také navště-
vuji národní hřebčín v Kladru-
bech nad Labem, zcela unikát-
ní místo snoubící tradici chovu 
Starokladrubského koně s jedi-
nečnou, po léta prakticky ne-
dotčenou krajinou. Nedáv-
né ocenění v podobě zařazení 
na seznam světového dědic-
tví UNESCO je logickým vyús-
těním a obrovským úspěchem 
pro Českou republiku.

Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní 
době?
Každý, kdo se dnes angažu-
je v zemědělství, přebírá na 
sebe velkou odpovědnost, pro-
tože zacházení s půdou, s vo-
dou, s krajinou, to vše zásad-
ně předurčuje perspektivy 
dalšího života na naší plane-
tě. Schopnost hospodařit s re-
spektem k životnímu prostředí 
a produkovat přitom kvalit-
ní potraviny bude rozhodovat 
o tom, zda se podaří obnovo-
vat stále vyčerpanější přírodní 
zdroje, nezbytné k uživení na-

růstající lidské populace. Země-
dělec má tedy vzhledem k vý-
měře obhospodařované půdy 
v České republice dnes nena-
hraditelnou funkci a jeho cíle 
mají kromě vlastního uživení 
řadu dalších zásadních souvis-
lostí. Není přitom snadné na-
lézt optimální přístup, protože 
u nás existuje značná bipolari-
ta mezi různými zemědělský-
mi organizacemi a sdruženími. 
Někdy se potom vlivem zbyteč-
ných emocí zapomíná, že přece 
každý poctivě fungující podnik 
nebo farma zde má své místo, 
jen je třeba se oprostit od před-
sudků a starých křivd, pokud je 
to jen trochu možné. Úloha nás 
úředníků je potom nastavovat 
co nejefektivnější postupy ad-
ministrace, vstřícné vůči žada-
telům o dotace a pevné směrem 
k auditům kontrolních institu-
cí, kroužících bez ustání nad 
hlavami státní správy.

Považujete zemědělství 
za atraktivní obor?
Rozhodně. Je však třeba dělat 
větší osvětu mezi mladými lid-
mi, aby se do povědomí více 
dostávaly reálné informace 
o možnostech, které řada obo-
rů v zemědělství, potravinář-
ství a lesnictví nabízí. Dnes již 
v naprosté většině nejde o na-
máhavou fyzickou činnost, ale 
pracuje se s moderními techno-
logiemi a postupy. To vyžadu-
je pochopitelně vysokou kvali-
fikaci a s tím stoupá i finanční 
ohodnocení, i když pořád ještě 
zaostávající za jinými kvalifika-
cemi. Nicméně lze zcela reál ně 
předpokládat perspektivu na-
růstajícího významu zeměděl-
ství, právě vzhledem k jeho pře-
sahům do všech sfér lidského 
konání. Opomenout nelze ani 
nehmotné benefity, kterými 
se život na venkově vyznaču-
je. Práce v zemědělství ovšem 
předpokládá plné nasazení 
a realitou je bohužel i omeze-
ní volného času dle aktuálních 
provozních potřeb.

Proč se podle Vás potýká s ge-
neračním problémem?
V současné době připravuje-
me podmínky implementace 
společné zemědělské politi-
ky pro budoucí programovací 

období a je pravda, že bohu-
žel přetrvává řada problémů, 
které se byť s významnou pod-
porou dotačními nástroji daří 
překonávat jen pozvolna. Pře-
devším přístup k půdě je ne-
snadný a nedostatečný a velký 
podíl propachtované zeměděl-
ské půdy navíc přináší nestabil-
ní právní vztahy. Stále rostoucí 
cena zemědělské půdy a od-
tud i pachtovného ztěžuje situ-
aci pro zahájení a rozvoj pod-
niků mladých zemědělců. Dále 
mají mladí začínající zeměděl-
ci omezenější přístup k finan-
cím na investice z důvodu kratší 
historie fungování nebo nedo-
statku jistoty hmotného záze-
mí či zkušeností. Na straně stát-
ní správy se musíme ještě více 
snažit o snižování byrokratické 
náročnosti. Zároveň je potřeba 
nabídnout kvalitní poradenské 
zázemí a co nejoptimálněji na-
stavit základní dotační rámec 
pro podnikatelské plány mla-
dých zemědělců tak, aby měli 
dobré podmínky pro další roz-
voj svých hospodářství. Svou 
roli by v tomto ohledu mohly 
v budoucnu hrát i další finanč-
ní nástroje.

Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR?
Agrární komora je pro nás vý-
znamným partnerem pro dis-
kuze o nastavení parametrů 
podpor do zemědělství, při-
čemž respektujeme zkušenos-
ti a návrhy řešení prezentované 
jejími zástupci. Jsem si vědom, 
z jak široké členské základny 
vychází, takže se rozhodně sna-
žíme nepodcenit zpětnou vaz-
bu, které se nám průběžně do-
stává. Osobně oceňuji aktivitu 
regionálních pracovišť, orga-
nizujících ve spolupráci s Ce-
lostátní sítí pro venkov celou 
řadu seminářů a školení, ve-
lice přínosných pro zeměděl-
skou veřejnost.

Jak byste zhodnotil součas-
nou situaci v zemědělství 
a jak vidíte SZP v příštím ob-
dobí a její dopad na naše ze-
mědělství?
Současné zemědělství stojí 
před velkými výzvami, co se 
týče udržitelného hospodaře-
ní, požadavků na jasný původ 

a kvalitu potravin, dobrých ži-
votních podmínek zvířat a cel-
kově vlivu na kulturní krajinu, 
včetně velmi důležitých mimo-
produkčních funkcí. Všech-
ny zásadní směry a priority 
pro nadcházející období shr-
nuje svým způsobem i návrh 
Evropské komise na budoucí 
programovací období, momen-
tálně intenzivně projednávaný 
v bruselských institucích i tady 
v České republice. Máme tam 
samozřejmě několik diskuta-
bilních bodů, souvisejících se 
specifickou strukturou našich 
zemědělských podniků, pod-
porou citlivých komodit nebo 
celkovým nastavením výkon-
nostního rámce. Pozornost je 
třeba věnovat řízení rizik v pří-
padech přírodních a ekono-
mický výkyvů, aby se předešlo 
nárazovým a nesystémovým 
řešením zatěžujícím evropský 
a národní rozpočet. Na země-
dělskou rozpočtovou kapitolu 
je zatím vyčleněno méně pro-
středků a není jednoduché ze-
mědělské veřejnosti vysvětlit, 
že za méně peněz by měli od-
vádět více. Evropská komise se 
snaží argumentovat umožně-
ním větší flexibility v nastave-
ní konkrétních podmínek, ale 
zatím to vnímám spíše zdržen-
livě. Reálné zjednodušení nelze 
příliš identifikovat. Ale věřím, 
že naši vyjednavači nakonec 
dosáhnou solidního výsledku 
pro český venkov a zeměděl-
ství. Nelze ovšem všechno vzta-
hovat pouze k evropským do-
tacím, je potřeba pracovat na 
národní úrovni s cílem co nej-
lepšího zhodnocení zeměděl-
ské produkce. Výraznější kon-
kurenceschopnost řady starých 
členských zemí vychází právě 
z šikovně nastavených národ-
ních podpor. Prvovýrobcům 
i zpracovatelům přitom musí 
zůstat odpovídající míra zisku, 
neměli by se stát obětí cenové 
politiky obchodních řetězců. 
Naším cílem je zachovat maxi-
mální přidanou hodnotu v rám-
ci tuzemského zpracování. Při 
analýzách situace vycházíme 
z podnětů celého spektra farem 
a podniků, snažíme se připravit 
rozumný kompromis, který by 
reflektoval jejich různá výrob-
ní zaměření a velikost.

ing. joseF TaBery
Ředitel odboru Řídící 

orgán PRV, MZe
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Rozhovor s Ing. Josefem Tabery

Jsou v ČR srovnatelné pod-
pory v LFA jako v okolních ze-
mích?
V rámci zemí EU je opatření 
oblastí s přírodními znevý-
hodněními ANC široce využí-
váno. Napříč EU tvoří podpora 
ANC 16‚3 % alokace z Evrop-
ského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV). 
Pro srovnání ČR vynakládá 
25‚5 % alokace EZFRV. Podpo-
ra je omezena na oblasti znevý-
hodněné trvalými přírodními 
podmínkami, proto jsou také 
možnosti podpory v jednot-
livých státech EU limitovány 
měrou přírodního znevýhod-
nění. Není proto vhodné pod-
pory v jednotlivých ČS posuzo-
vat mezi sebou. Do roku 2019 
měly ČS povinnost nově vyme-
zit tzv. ostatní oblasti ANC pod-
le čl. 32 odst. 1 písm. b) naříze-
ní (EU) č. 1305/2013 na základě 
pravidel společných pro všech-
ny státy EU. Tato společná kri-

téria by měla vést k tomu, že 
podpory ANC budou poskyto-
vány na základě srovnatelných 
znevýhodnění.

V jakém typu obchodů naku-
pujete potraviny nejčastěji?
I když mi na nákupy nezbývá 
příliš času, snažím se vyhledá-
vat českou produkci, zajímám 
se o složení nabízených pro-
duktů, což ovšem neznamená, 
že si občas nekoupím něco ze 
zahraniční provenience. Tro-
chu logisticky složitější je pro 
mne vyhledávat vysloveně pro-
dej ze dvora nebo farmářské 
trhy, nicméně i to se občas po-
daří a například sezonní ovoce 
a zeleninu odebírám pouze od 
lokálních producentů. Zavítám 
pochopitelně i do supermarke-
tů, kde českých potravin naště-
stí přibývá.

Řešíte původ surovin i v re-
stauraci?

To je trochu složitější, některé 
restaurace původ používaných 
surovin přímo uvádějí, ale jed-
ná se o jednotky případů, na 
rozdíl od západních zemí, kde 
je tradice domácí gastronomie 
podstatně silnější. Mohl bych 
se samozřejmě zeptat obsluhy, 
ale upřímně, občas se u nás po-
řád ještě trochu bojím odpově-
di. Vnímám však, že se podni-
kání v oblasti stravování přece 
jen postupně obrací k aktuál-
ním trendům, mezi něž jasný 
původ a kvalita rozhodně pa-
tří.

Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo a pití?
Nevím, jestli úplně gurmán, 
ale chutná strava mne vždy 
potěší, ať už z domácích zdro-
jů nebo z restauračních zaří-
zení. Nejsem ale nějak strikt-
ně orien tován, rád vyzkouším 
něco nového a nebojím se 
v tomto ohledu prakticky žád-

ných experimentů. Poměr-
ně dlouho jsem žil ve Francii 
a v Belgii, takže se cítím tro-
chu ovlivněn tamní kuchyní. 
To znamená chuťově propraco-
vané variace, dobrá vína, ryby 
a mořské plody, taková nabíd-
ka mne vždy potěší. Po nějaké 
době mi tam ale občas chyběla 
i naše klasická česká jídla.

Vaříte? – Váš oblíbený recept, 
o který se podělíte se čtenáři.
Přiznám se, že moc nevařím, 
raději se spolehnu na někoho, 
kdo to opravdu umí. Když už 
se rozhodnu postavit k plotně, 
tak je to většinou na chalupě, 
kde přijdou zejména v chlad-
nějších obdobích vhod vydat-
nější jídla. Takže například ta-
ková slovenská kapustnice, 
to mi myslím docela jde. Zá-
klad kyselé zelí a pak tam při-
dám brambory, klobásu, hou-
by, ochutím, esteticky doladím 
a je to.

15 leT Po vsTuPu do evroPsKé unie – Plusy 
a minusy Pro naše zemědělsTví
Po vstupu do eu prošlo naše zemědělství za tak krátkou dobu ohromným vývojem. v životě není 
nic černobílé, a i tento vývoj měl své plusy a minusy.

Jako plusy v prvé řadě vidím 
nejen finanční podpory, ale 
zejména přístup k moderním 
technologiím a poznatkům. To 
je nakonec pozitivum nejenom 
vyplývající z 15 let našeho člen-
ství v EU, ale i z druhého výročí, 
které si letos připomínáme, a to 
je 30 let od 17. listopadu. Pocho-
pitelně i zmiňované podpory 
přinesly jistou finanční sta-
bilizaci českého zemědělství, 
o čemž svědčí to, že před vstu-
pem to byl obor často ve ztrátě 
a v posledních 15 letech je větši-
nou v mírném zisku. Jako další 
plus bych chtěl uvést rovný pří-
stup na trhy ostatních zemí EU, 
ale ten bohužel v agrární ob-
lasti vůbec rovný není, a tím 

se dostávám k těm minusům. 
Dotace z EU a nevím, jestli to 
je chyba jen unie, moc nepod-
porují rozvoj přidané hodnoty 
v nových zemích. Mohu se eko-
nomicky mýlit a budu rád, když 
se to změní. Z pohledu stroze 
ekonomických čísel je Česká 
republika od vstupu do EU čis-
tým příjemcem plateb v částce 
741 mld. Kč za 15 let. Na dru-
hé straně v posledních letech 
z České republiky v dividen-
dách odchází asi 300 mld. Kč 
ročně. Trošičku mi to přijde 
z pohledu starých zemí EU vůči 
těm novým, jako starořímské 
„chléb a hry“. Zjednodušeně 
vzato obyvatelům nových zemí 
nabídneme chléb, postavíme 

cyklostezky a rekreační zaří-
zení, to jsou ty hry. U přidané 
hodnoty, kterou nesou složitější 
potravinářské výrobky, moder-
ní průmyslové obory a pokro-
kové dopravní infrastruktury, 
není ta podpora tolik znát.

Vrátím se konkrétně k země-
dělství.

Ani po 15 letech nejsou 
v rámci EU platby na plochu 
v jednotlivých zemích stejné. 
Rozdíly mezi novými a starými 
zeměmi činí až 400 %.

Ani po 15 letech nejsou stej-
né národní podpory. Jedná se 
většinou o podpory, kterými 
staré země EU sanují komodi-
ty s vyšší přidanou hodnotou. 
Tak je nerovnoměrně dotová-

na živočišná výroba, brambo-
ry, cukrovka, ovoce, zelenina 
a jiné citlivé komodity. U těchto 
národních regionálních podpor 
jsme i zhruba na dvaceti pro-
centech toho, co je ve starých 
zemích EU. To vede k tomu, že 
si u nás nejen dotačně posou-
váme zemědělství do struk-
tury, která neodpovídá po-
travinářské velmoci (historie 
cukrovarů a pivovarů apod.), 
ale do struktury hodné polo-
koloniální země, která vyváží 
čím dál více nezpracované ag-
rární produkce. Markantní je 
to u obilovin, kde v posledních 
letech vyvážíme třetinu úro-
dy, která by ovšem měla zůstat 
v naší zemi v podobě hnoje hos-
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podářských zvířat. To, co ří-
kám, si dovolím dokladovat na 
stavu naší živočišné výroby:

r. 2014 r. 2019

Stavy 
dojených 
krav

437 tis. 361 tis.

Prasata 3 127 1 554

V hustotě hospodářských zvířat 
jsme na 60 % průměru Evrop-
ské unie a v živočišné produk-
ci na 1 ha také. Na 100 ha země-
dělské půdy nyní produkujeme 
78 kg mléka, ale v Německu je 
to 170 kg! U hovězího masa ČR 
21 – Německo 71 kg na 100 ha, 
u vepřového masa u nás pro-
dukujeme na 100 ha dokonce 
jen pětinu toho co v Německu. 
V ČR máme pouze 62 kg vep-
řového na 100 ha zemědělské 
půdy.

A chci za zemědělce zdů-
raznit, že dalším snižováním 
rozměrů živočišné výroby bu-
deme silně ohrožovat naší kra-
jinu, její úrodnost, schopnost 
půdy zadržovat vodu. Musí-
me, jestli se chceme o klima-
tické výzvě bavit vážně a od-
povědně vůči této zemi, tak se 
musíme maximálně rychle sna-
žit změnit tento trend. Narov-
nat a nastavit platby u citlivých 
komodit. Nedopustit, aby nová 
SZP např. zastropováním ohro-
zila naši krajinu, protože vět-
šina živočišné výroby je u vět-
ších firem.

Pochopitelně můžeme bez 
mrknutí oka přebírat některé 
nesmysly z Evropské unie, ale 
s odpovědností aktivního ag-
ronoma mohu říct, že si už za-
hráváme se stavem naší krajiny 
a potravinovou soběstačností 
budoucích generací.

Mokřady, rybníky, remízky, 
to všechno je fajn, ale řešíme 
detaily v krajině, a to často by-
rokraticky a draze – DZES, SEO, 
MEO.

Neřešíme ale to podstat-
né, adekvátní rozměr živočiš-
né výroby a s tím souvisejí-
cí dostatek organické hmoty 
v půdě, dostatek pícnin v ze-
mědělské krajině, a tím i do-
statek potravin s přidanou 
hodnotou. Srovnat národní 
platby se může zdát drahé, ale 
za vodu v krajině a zároveň za 
potravinovou soběstačnost to 
stojí. Nakonec stačí tři roky ta-
kového sucha jako bylo to loň-

ské za sebou a přestanou k nám 
přicházet přebytky z okolních 
zemí. A když si uvědomíme, že 
od nás odchází cca 300 mld. di-
vidend ročně a v tom jsou di-
videndy i z obchodních řetěz-
ců, a tím i z našich potravin, tak 
tam můžeme například hledat 
peníze na naši krajinu. Saldo 
agrárního obchodu je minus 
40 mld. a v tom jsou makroe-
konomicky pochopitelně také 
zdroje pro národní rozpočet. 
Bylo by dobré zastavit tuto 
změnu struktury zemědělství, 
to je výzva nejen pro zeměděl-
ce, ale i pro celou společnost. 
Nelze jen slepě přejímat envi-
ronmentální požadavky z Bru-
selu a přitom se divit, jak víc 
a víc vyklízíme náš agrární trh. 
Když např. z Evropské unie při-
jde plán snížit spotřebu pestici-
dů o 25 %, tak je dobré uvědo-
mit si, že u nás je ta spotřeba 
pouhých 1‚9 kg/ha, ale v Ně-
mecku 3‚4 kg/ha. V Německu 
možná tímto opatřením po-
sloužíme ekologii, u nás to však 
bude znamenat, že si s ochra-
nou rostlin u některých plodin 
už zahráváme už jako se spal-
ničkami u některých lidí. Ob-
dobně je to i u hnojiv. Spotřeba 
v je ČR 129 kg/ha, v Německu 
218 kg/ha. To samé je u skotu, 
jestliže v Německu mají 2x to-
lik DJ na 100 ha než u náš – tak 
případné snížení skotu o 10 % 
možná naplní naivní představy 
ekologů v Německu, že zachra-
ňují planetu, ale u nás zničíme 
úrodnost naší půdy!

Dovolte mi, abych připome-
nul pár problémů, které trápí 
zemědělce v našem kraji.

Ochrana zemědělské půdy – 
nejsem laik, abych tu mluvil 
o erozi. Je to normální přírod-
ní proces, a každý zemědělec 
v horských oblastech ví, že bez 
půdy nemůže hospodařit. Musí 
si ji chránit a „byrokraticko-po-
litický cirkus“ kolem eroze mi 
přijde úplně zbytečný. Podsta-
tu věci je potřeba hledat ve vy-
vážené zemědělské soustavě 
s dostatkem skotu.

Chci připomenout a zdůraz-
nit, že se u nás minimálně 15 ha 
zemědělské půdy zastaví den-
ně. To není na rozdíl od eroze 
přírodní proces, ale přicházíme 
tak o nejlepší půdu.

Eroze na poli je i v jiných ze-
mích. Ale takové tempo „výmě-
ny“ kvalitní orné půdy za níz-

kopodlažní logistická centra 
a markety jinde nemají. Měs-
ta se vesele oteplují daleko 
více s betonovými a asfaltový-
mi okraji.

Regulace trhu s půdou ve 
prospěch místních zeměděl-
ců, to je věc u nás nepochopi-
telně dlouhodobě podceňova-
ná. Vzor bychom si měli vzít 
z řady evropských zemí včet-
ně starých demokracií.

Skutečný, aktivní zemědě-
lec – pohled EU naprosto ne-
vystihuje naši situaci tím, že 
chce řešit propojení firem a po-
díl zemědělských tržeb. Tento 
systém by nám ublížil. Pokud 
si někdo, ať už malý nebo vel-
ký, v minulosti diverzifikoval 
své podnikání často i proto, 
aby udržel živočišnou výrobu 
a často i s podporou EU, tak ho 
za to budeme trestat?! Pohled 
praktický na skutečného ze-
mědělce v naší kotlině spočí-
vá v tom, že nás musí zajímat, 
jaký efekt přinesou vložené 
dotace na jednotku plochy. Je 
přece rozdíl, jestli někdo plní 
všechny už dnes náročné a eko-
logicky silně zaměřené pod-
mínky pro získání podpor a zá-
roveň má 1 DJ/ha s odpovídající 
zemědělskou produkcí, oproti 
tomu, kdo stejnou plochu jed-
nou oseče a dostane stejné pe-
níze. Máme přes 30 tis. země-
dělců dle LPISu a zemědělská 
produkce klesá a záporné sal-
do agrárního obchodu roste – 
to musí zajímat nás, ne Evrop-
skou unii. A jestliže má každý 
stát v nové SZP mít vlastní mož-
nost úpravy podpor dle specifik 
země, tak toto je zrovna speci-
fikum ČR.

Celkově se často zeměděl-
skými nazývají podpory, kte-
ré se zemědělstvím nemají nic 
společného.

Aktuálním problémem ze-
mědělského podnikatele bude 
to, že rostou ceny vstupů, cena 
půdy, cena práce, ale už to vy-
padá, že moc neporostou pod-
pory z EU ani z ČR, ale porostou 
EKO požadavky pro jejich získá-
ní. Zemědělec nemá moc šan-
cí na zdeformovaném trhu EU 
toto vše promítnout do koneč-
ných cen, a proto se přimlou-
vám o regulaci trhu, aby ale-
spoň určitá spravedlivá míra 
marže připadla i tomu nejslab-
šímu. Vedle výše uvedené eko-
nomické prognózy všichni na 

skutečné zemědělce útočí z po-
hledu často odborně nepodlo-
žených požadavků na ochranu 
přírody.

Se změnami klimatu smě-
rem k větším extrémům v tep-
lotách a srážkách zemědělec 
stále nemá šanci se proti tomu 
systémově chránit. Stejně se 
tak mnoho nemůže chránit 
ani pojistit proti přemnožené 
černé zvěři a v poslední době 
ani proti hrabošům. V ochra-
ně rostlin začíná být hodně 
problémů, přípravky jsou za-
kazovány bez náhrady a další-
ho vývoje. U řady plodin není 
a ani nebude jak zajistit jejich 
pěstování. Příklady jsou neje-
nom jediný přípravek proti hra-
bošům Stutox bez alternativy 
a dlouhodobého vývoje. Stejně 
tak nebezpečné je zakazování 
desikantů na bázi účinné látky 
diquat, kde opět nemáme alter-
nativu a nikdo nám nezaručí, 
že žně ve všech dalších letech 
budou jen suché a teplé. Jako 
varianta by bylo možné přejí-
mat povolené pesticidy v okol-
ních zemích.

U černé zvěře v posledních 
letech stavy rostou navzdory 
tomu, že nerostou plochy na-
příklad řepky.

A ještě poznámka, moc by 
nám pomohlo, jestli chceme 
mít vodu v krajině, aby se na 
živočišnou výrobu pamatovalo 
v územních plánech obcí, a aby 
úředníci při vyjádření k povo-
lování staveb dodržovali co do 
lhůt správní řád.

K ekologickým hnutím – 
plně chápu, že mladou gene-
raci zajímá vývoj této země a je 
to rozhodně výzva pro vývoj ze-
mědělství. Jsem přesvědčen, 
že zemědělství je schopno pl-
nit své poslání v zájmu pří-
rody a všech obyvatel, když 
o jeho změnách budou rozho-
dovat ti, kteří o zemědělství 
něco vědí a něco v něm doká-
zali. Přes všechna ekologická 
hnutí a diskuze by neměla Ev-
ropská unie zapomínat na to, 
že právě v době možné změny 
klimatu, musí také někdo vy-
rábět hodnoty včetně potra-
vin. Na světě jsou jiné země, 
které by jí to mohly tvrdě při-
pomenout.

Ing. Leoš Říha
Předseda představenstva RAK PA, 

viceprezident AK ČR
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má význam invesTovaT do PřísevŮ?
hospodářské odvětví chovu skotu stojí před velkou výzvou, bude konkurenceschopné i v roce 
2030? nejenom produkce mléka, ale i hovězího masa bude čelit silně konkurenčnímu prostředí. je 
pravděpodobné, že bude tlak na farmářské ceny. jak toto nebezpečí eliminovat?

Již nyní se stává půda v České 
republice nejdražším výrobním 
prostředkem. Aby byli farmáři 
schopni dosahovat zisku, musí 
z jednoho hektaru vyproduko-
vat více mléka nebo masa. Není 
žádným tajemstvím, že na lou-
ce nebo pastvině neroste jen 
kvalitní píce, i když vypadá, že 
je vše zelené. Vše zelené nebu-
de přeměněno na bílé (mléko) 
nebo červené (maso). V průmě-
ru je na trvalých travních plo-
chách (TTP) jen asi 50 % pícnin 
vhodných pro aktivní produkci 
skotu, zbytek rostlin v bachoru 
příliš účinně nezafunguje. Tyto 
„špatné“ pícniny je potřeba na-
hradit výnosnými.

Jestliže si sami nebo za po-
moci externího odborníka sta-

novíte, že: „přísevy“ – ano, pak 
je třeba stanovit, jakou techno-
logii zvolit.

Je možné nasypat pytel s osi-
vem do cisterny s kejdou a roz-
střikem „přisévat“ (v silně hu-
midních oblastech Alp to může 
fungovat), lze také přisévat na 
povrch pomocí pneumatického 
systému a prutových bran. Čím 
ale větší riziko přísušku po pří-
sevu hrozí, tím více je potřeba 

se koncentrovat na stroje, kte-
ré umí osivo zapravit do půdy. 
Tím je dán předpoklad dostat-
ku vláhy pro klíčící semena, se-
mena nemohou sezobat ptáci, 
nemohou být odnesena náhlou 
průtrží nebo větrem.

VREDO, nizozemský výrob-
ce secích strojů pro TTP, par-
ky a golfová hřiště, je na tuto 
výzvu připraven. Již tak účinné 
stroje byly v posledních třech 
letech opět vylepšeny v důleži-
tých konstrukčních detailech.

Základem úspěchu VREDO 
je dvoudiskový systém uspořá-
daný do tvaru písmen V, mírně 
se zařezávající do půdy. Do vý-
řezu je uloženo osivo, půda ho 
poté odpruží zpět a válcem je 
zatlačena i s osivem. Díky me-

ziřádkové vzdálenosti 7‚5 cen-
timetru dochází při přísevech 
nebo čistosevech k rychlému 
zapojení porostu. Minimalizu-
je se tak případná eroze, maxi-
malizuje se výnos.

Nyní VREDO dodává stroje 
s maximálním záběrem 5‚8 me-
tru, a to uspokojí i velkého far-
máře nebo službaře. Na výběr 
je ze dvou druhů utužovacích 
válců. Stroje lze také použít na 

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

Kontakty:

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

EOS Arrow 100

Kontrolujte a plánujte 
hranice svých pozemků 
snadno pomocí 
příruční GPS

Přinášíme přesné 
zemědělství. Víme jak!
www.Leadingfarmers.cz

•  lehký přístroj do kapsy
•  jako displej využijte svůj mobil 

nebo tablet
•  jednoduchý software v češtině
•  vysoká přesnost
•  samostatná anténa

A POZOR: čepice s kapsou 
na anténu pro usnadnění vašich 
zaměřovacích pochůzek

Uživatele při nákupu zaškolíme.

setí větších semen – obilovin, 
luskovin. Plynulá převodovka 
a mechanické výsevní ústro-
jí jsou zárukou nastavení přes-
ného výsevku a bezproblémo-
vého setí i osinatých trav.

Přisévání je cenově nejvý-
hodnější způsob zlepšení sta-
vu zelených ploch. Praktické 
zkušenosti ukazují zvýšení vý-
nosů a pro zemědělce čistý zisk 
až 200 eur/ha.

Ne náhodou je pro VREDO 
největším zámořským export-
ním trhem Nový Zéland. A ten 
je největším světovým vývoz-
cem másla a druhým vývozcem 
sušeného mléka a sýrů.

Je potěšitelné, že s oživením 
cen mléka a masa roste prodej 
secích strojů VREDO také v Čes-
ké republice.

Ing. Vladimír Poštulka
Agrotrans Otice s. r. o.

vredo Twin při 
testování na 

jidřichohradecku

nejprodávanější model 
agri dz 229075
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říká Ing. Petr Šmída, ředitel společnosti 
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., jehož 
prioritou je od jeho loňského příchodu do 
společnosti aktivně vyhledávat zajímavé 
obchodní příležitosti, které zemědělským 
prvovýrobcům usnadní jejich práci 
a pomohou k lepším výsledkům.

Máme tři čtvrtletí roku 2019 za sebou, 
jak hodnotíte probíhající rok ve srovnání 
s roky předchozími? 
Situace v obchodu je zásadně ovlivněna 
průměrnými výkupními cenami rostlinné 
sklizně, mléka, masa nebo zemědělských 
produktů s přidanou hodnotou. Každoročně 
zažíváme zvyšující se tlak na marže, výše 
nabídnuté slevy je obecně stále důležitějším 
obchodním artiklem. Mění se i obchodní 
praktiky našich dodavatelů – výrobců 
zemědělských strojů a pesticidů. Podhoubí 
korporátního stylu řízení, kde se již 
vlastně nepracuje, ale mailuje, prezentuje 
a reportuje, prorůstá i do dříve vyvážených 
obchodních vztahů. Jsme nuceni zboží 
předkupovat, držet vysoké skladové zásoby. 
Vzrůstající prodejní křivky jsou přeci, podle 
některých, to nejdůležitější.

Jaké jsou novinky ve Vašem oboru? 
Co nového připravujete na závěr roku 
a rok příští?
Nově nabízíme listová a granulovaná 
hnojiva izraelské společnosti ICL, včetně 
speciálních nebo obalovaných s pozvolným 
uvolňováním. Jedná se o nejkvalitnější 
hnojiva, která jsou nyní na světovém trhu. 
Začali jsme také nabízet osiva kukuřice, 
čiroku, sóji, slunečnice, řepky, prosa nebo 
súdánské trávy maďarské společnosti 
GK protože šlechtitelé a pěstitelé mají 
v této zemi bohaté zkušenosti s přísušky 
a nedostatkem srážek obecně.

Rozhodli jsme se též zastupovat pícninářský 
program a rozmetadla průmyslových 
hnojiv značky KUHN. Hodně si slibuji 
od špičky v oboru, společnosti BOBCAT, 
od které budeme nabízet teleskopické 
manipulátory, rypadla a smykem řízené 
stroje s tříletou tovární zárukou. Pěstitelé 
u nás získají excelentní rakouské pluhy 
REGENT. Mým přáním je v budoucnu 
zavedení prvního systému automatického 
krmení dobytka JEANTIL AUTOMATIC 
FEEDING, který je o kus dál než konkurence 
a ve Francii jich již funguje několik desítek. 
Jsme schopni pomoci zemědělcům 
s realizací i systému automatického 
zakrývání silážních jam AGRIDEK, jehož 
jsme výhradním partnerem pro Českou 
a Slovenskou republiku.

Podle čeho vybíráte banku, se kterou 
budete spolupracovat? Co je pro Vás 
na ní nejdůležitější?
Pro mě osobně je velmi důležitá osobní 
vazba s bankéřem a jeho odbornost, 
charakter a vnitřní pocit, že je mým 
partnerem a ne pouhým vykonavatelem 
agendy. Přesně takový je ing. Martin Typl. 
Během procesu kompletní změny 
fi nancování provozu naší společnosti jsme 
byli v dennodenním kontaktu a vždy dodržel 
vše, na čem jsme se domluvili. Spolupráce 
s ním je velmi nadstandardní. 

Doporučili byste Sberbank svým 
kolegům z oboru?
Sberbank mohu svým kolegům z oboru, 
po prozatímní několikaměsíční zkušenosti, 
jedině doporučit. Již se tak i několikrát 
stalo. Sberbank se chová slušně, nemění 
svévolně domluvené a podepsané 
podmínky, což některým jiným bankám 
hrubě vyčítám a takové věci si i do 
budoucna pamatuji.

Investice
• splácení sjednáme podle sezónnosti 

peněžních toků zemědělského 
podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup i refi nancování 

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 předfi nancování dotací

Zajištění kurzového rizika u dotací 
pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant spořicích účtů 

v CZK se zhodnocením až 1,85 % p. a.

Zemědělská technika
• fi nancujeme 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

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE

Regionální bankéř pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137

Sberbank mohu svým kolegům z oboru 
jedině doporučit
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Navigační displeje Trimble pasují na traktor kterékoliv značky, 
mají všechny obdobný software a uživatelsky příjemnou grafi-
ku. Samozřejmostí je instalovaná čeština a možnost z displejů 
exportovat data do počítače a naopak do navigačního disple-
je nahrávat linie nebo např. hranice pozemků z LPIS. Přes-
nost navádění se může podle přání zákazníka pohybovat od 
+/- 20 až 25 cm až po nejpřesnějších +/- 2‚5 cm pro přesné setí 
a plečkování.

malý KlíČ K výBěru navigace
Pokud patříte mezi malé zemědělce a ty uživatele, kteří nevyža-
dují automatické ovládání připojených strojů a stačí vám, aby vás 
navigace vedla rovně po poli, odměřovala jednotlivé záběry a zob-
razovala, kde už je aplikováno, pak zvolte EZ-Guide 250. S ním 
bude i malá farma na úrovni doby.

Uvažujete-li do budoucna např. o automatickém vypínání sek-
cí postřikovače, což je velmi dobrá investice, nebo zvažujete vy-

užití některého z automatických pilotů, pak si pořiďte displej 
CFX−750 s dotykovou obrazovkou. Tento systém umožňuje po-
mocí upgradů připojovat další moduly a ovládací systémy a též 
může pracovat ve vyšších přesnostech, než jsou bezplatné korek-
ce Egnos +/- 20 až 25 cm. Důležité je, že v základní verzi CFX−750 
LITE je tento systém cenově dostupný i pro menší farmy a poté 
jej lze postupnými kroky zdokonalovat.

Pokud chcete dokonale využívat mapové podklady, mít v na-
vigaci internet, ovládat stroje přes protokol ISObus, ovládat va-
riabilní dávky a výsevek či udělat z traktoru téměř automatický 
stroj se samočinným otáčením na souvrati, pak je právě pro vás 
určen nejnovější model GFX−750.

Pro automatické řízení lze doplnit systém EZ-Pilot Pro. Ten se-
stává ze speciálního, přesně odladěného krokového elektromo-
toru, který se jako prstenec elegantně namontuje přímo na hří-
del volantu, kde pod volantem nijak nepřekáží. Samozřejmostí je, 
že pomocí gyroskopů kontroluje pohyb i náklony stroje ve třech 

osách zároveň a převádí signály GPS navigace do krokového mo-
toru do řízení stroje. Řidič si zaznamená navigační linie a vidí 
též grafické znázornění pohybu stroje po pozemku a již apliko-
vanou plochu.

Použití EZ-Pilotu Pro, který si navíc můžete v případě využi-
tí GFX−750 kdykoliv upgradovat na vyšší úroveň Autopilot Motor 
Drive, se v praxi velmi dobře osvědčilo ke spokojenosti uživatelů 

v České republice i na Slovensku. Automatická jízda bez překry-
vů, jízda přes jeden záběr při přípravě půdy šetří drahocennou 
půdu a přináší úsporu času. Samozřejmostí je instalace a odbor-
ný servis přímo od dovozce. Už nemusíte čekat. Začněte s přes-
ným zemědělstvím hned!

Ing. Václav Jirka
Leading Farmers CZ, a. s.

zaČíT s Přesným zemědělsTvím je snadné 
a dosTuPné
gPs navigační systémy se za posledních několik let staly normální součástí polních zemědělských 
strojů. Přináší totiž prokazatelné úspory vstupů a zpřesněním aplikačních operací jednoznačně 
přispívají k udržitelnosti a ochraně půdy a krajiny. Tyto systémy jsou základním prvkem 
moderního přesného zemědělství. společnost Trimble nabízí několik řad u nás velmi oblíbených 
navigací a snaží se je zpřístupnit jak větším, tak i malým zemědělcům.

ez-guide 250 je oblíbený i u malých zemědělcům

gFX−750 umožňuje variabilní dávkování i příjem internetu

Přesně a rovně založený porost je základem dalších úspor
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Možná jste si všimli, že v zim-
ním období si raději místo bí-
lého nalijete červené víno. Po-
kud máte raději červená jablka 
nebo papriku, jste jasným dů-
kazem podle vědců, že se „pro-
hříváte“. Červená barva potra-
vin k tomu stačí, je to pocitové. 
Další vůně a chutě, které do to-
hoto období patří, jsou třeba 
pomeranče a hlavně skořice. 
Máme ji spojenou se svaře-
ným vínem a cukrovím. Buďto 
ji máte rádi nebo ne. Skořice je 
také jedním z největších aler-
genů z koření. Kdo na tuto aler-
gii trpí, pravděpodobně nesná-
ší ani nové koření. Mám dobrou 
zprávu pro všechny ty, kterým 
voní. Dělají totiž její konzuma-
cí hodně pro své zdraví aniž by 
to třeba tušili.

Když ke skořiči už jen při-
čichnete, prý se vám zvýší moz-
ková aktivita! Měla by zlepšovat 
pamět a udržovat pozornost. 
Také zažívání dělá dobře. Zlep-
šuje trávení a udržuje správnou 
hladinu cukru v krvi. Prohřívá 
organismus a prý je spalova-
čem tuků. Vězte ale, že i ona 
se má konzumovat v přiměře-
ném množství, které je asi lžič-
ka denně.

Ale pokud ji opravdu nemáte 
rádi a nesnědli byste ji, vemte ji 
na milost v domácnosti. Může 
vám pomoct třeba s plísněmi. 
Otravují vás teď malé mušky? 
Likvidujete kde co v místnos-
ti a jsou stále všude? Zkuste 
nasypat skořici do květináčů 
květin, které v místnosti máte 
a kde mušky většinou žijí. Dal-

ší využití sko-
řice je pře-
devším pro 
dámy v kos-
metice. Sko-
řicový zábal 
na vlasy sti-
muluje jejich 
růst, sprcho-
vé gely prokr-
vují pokožku 
a pomáhají 
proti striím 
a celulitidě.

A  t é m a 
skořice za-
končíme téměř zemědělskou 
radou. Nemám ji osobně od-
zkoušenou, ale prý pokud si 
zlomíte omylem rostlinu, re-
spektive nalomíte, vsypte troš-
ku skořice do rány, měla by ji 

zacelit. Za pokus to stojí, už 
není co ztratit.

Jdu si dát kávu a nasypu si 
do ní trošku skořice – je to dob-
ré a je to malá změna, skořici 
mám prostě ráda.

Ing. Vanda Rektorisová

sKořice – aromaTicKá KŮra sKořicovníKu
s nastávajícím podzimem vyhledáváme chutě a vůně, které se hodí spíš do chladnějšího počasí. 

Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
Do Pardubického kraje se rád 
vracím. Koncerty jsou tam 
vždycky moc fajn a publikum 
je tam taky skvělý, prostě tako-
vá pohodová atmosféra.

Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní 
době?
Dle mého názoru by nebylo 
špatné vrátit se tak trochu ke 
kořenům. Tedy na menší plo-

še pole více kvalitních surovin. 
Myslím si, že dnešní zeměděl-
ci jsou tlačeni k tomu, aby pěs-
tovali rozsáhlá pole, například 
řepky. Každopádně tradice ze-
mědělství v České republice je 
velká, takže by určitě byla ško-
da to vzdávat. A ještě bych chtěl 
říct, že zemědělství i v dnešní 
moderní době, kdy je spousta 
vychytávek, které vám to uleh-
čí, je opravdu náročná discip-
lína a člověk k tomu musí mít 
vztah.

Považujete zemědělství za 
atraktivní obor?
V mém okolí neznám nikoho, 
kdo by se rozhodl, že chce být 
zemědělec. Tradice zeměděl-
ství se podle mého názoru dědí 
převážně z otce na syna…takže 
je logické, čemu se budou vě-
novat celý svůj život. V dnešní 
době chce spousta mladých lidí 
naopak raději do města, kde 
je větší možnost pracovní na-
bídky. Ano, jsou výjimky, kte-
ré jdou z města na venkov a za-
kládají si třeba malé farmy, ale 
pořád je to asi menší procento 
než těch, co chtějí za prací do 

města. Navíc v dnešní době být 
dobrý zemědělec znamená být 
i dobrý manažer a umět si vše 
pořádně spočítat.

Proč podle Vás nechtějí jít do 
zemědělství mladí lidé?
Odpověď v předešlé otázce.

Jak vnímáte naše zemědělství?
Vnímám to tak, že půda se ztrá-
cí. Velké společnosti zkupují 
pole, aby mohly stavět obchod-
ní centra, sklady apod. Ubývá 
možnosti, kde pěstovat. A hlav-
ně ubývá vody, pole jsou suchá, 
množí se hlodavci, a to je pro 
pěstovaní plodin velkým zlem. 
Takže pak logicky vlastník půdy 
raději pole prodá nějaký spo-
lečnosti, aby z toho aspoň něco 
měl, když už se ani pěstování 
nedaří.

Co si myslíte o zemědělských 
dotacích?
…

V jakém typu obchodů naku-
pujete potraviny nejčastěji?
Nejčastěji nakupuji na farmář-
ském trhu, nebo třeba pro maso 

a uzeniny zásadně chodím do 
našeho malého kvalitního řez-
nictví na okraji Prahy.

Řešíte původ surovin i v re-
stauraci?
Ano, ptám se odkud suroviny 
v restauraci pochází a zajímá 
mě to.

Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo a pití?
Tak o pití je to o mně známé… 
jsem pivař a moje nejoblíbe-
nější je Plzeň, ale když už jsme 
v tom pardubickém kraji, tak 
ani Svijany nejsou špatný pivko. 
A oblíbený jídlo? Já sním sko-
ro všechno… ale takový bram-
boráčky nebo dobrý gulášek, to 
je moje.

Vaříte? – Váš oblíbený recept, 
o který se podělíte se čte-
náři.
Ano občas vařím. Pocházím 
z jižních Čech a tam se dělá 
kaplická cmunda, což je bram-
borák, v kterém je zabalený plá-
tek dobrého uzeného a kysané 
zelí. Takže nic těžkého, a zato 
naprosto vynikajícího.

Rozhovor se zpěvákem Petrem Kolářem

PeTr Kolář
Zpěvák
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Recepty

Podzimní recePTy 
od vandy
samozřejmě jsou vybrané tak, abyste je mohli 
vařit celoročně. Podzim neodmyslitelně patří 
houbařům. letos sezona opravdu byla. nevím 
o nikom, kdo by na houby nevyrazil a houby 
nepřinesl . Kulajda je u nás stálicí, ochutnejte 
ji i vy. maňas je taková zdravá varianta, která je 
dobrá před vánoci, kdy se snažíme něco trošku 
shodit, abychom si pak mohli dopřát nějakou 
tu sladkou neřest, která k vánocům prostě 
patří. nádivka k filetům je u nás také tradice 
a je opravdu vánkově lehoučká. však máslo, 
smetana apod. nikdy žádné jídlo nepokazí, ale 
naopak. sladký koláč je rychlovka pro ty, kteří 
prostě musí péct a nechtějí trávit hromadu 
času u plotny. doufám, že nějaký recept zaujme 
a hlavně pak bude také chutnat!

hrneČKový vanilKový KoláČ s ovocem
Rychlý koláč s ovocem, jaké máte po ruce. Já dala dvě jablka, 
broskev a jostu (použít to, co v sezoně máte k dispozici nebo jste 
si zamrazili). Protože mi připadal „nahatý“ navíc jsem na něj dala 
drobenku.

ingredience
4–5 jablek, 180 g cukru, vanilkový cukr, půl prášku do pečiva, hrnek 
bílého jogurtu, 2 vejce, 1‚5 hrnku polohrubé mouky

Postup
Vejce utřeme s cukrem, přidáme jogurt, mouku, vanilkový cukr 
a prášek do pečiva. Ovoce si nakrájíme na plátky ( jablka oloupe-
me). Dortovou formu vymažeme a vysypeme. Vlijeme do ní po-
lovinu těsta, poklademe ovocem, pokud máte kyselé můžete ješ-
tě pocukrovat a zalijete zbytkem těsta. Pečeme ve vyhřáté troubě 
30–40 min. na 180 stupňů.

ryBí FileT se šlehaČKovou nádivKou
ingredience
Rybí filety (4 ks tresky nebo jiné ryby), sůl, pepř, 4 vejce, 1 smetana 
na šlehání, máslo pod rybu.

Postup
Tresku nebo jinou rybu osolíme a trochu opepříme, na rozpuš-
těném másle předpečeme. Až začne zlátnout, zalijeme rozšleha-
nými vajíčky se smetanou. Pečeme ještě 10–15 min. Šlehačka vy-
běhne a také zezlátne. Jako přílohu doporučuji vařené brambory 
nebo zeleninový salátek.

Kulajda
ingredience
2–3 lžíce hladké mouky, 1 litr vývaru nebo vody, 1 velká lžíce más-
la, 2 lžíce oleje, 5 ks středně velkých brambor, 1 velká hrst čerstvých 
hub (nebo menší hrst sušených a ve vodě namočených), 1 kelímek 

smetany ke šlehání (33 % tuku), 2–3 lžíce octa, cukr, čerstvý nebo 
naložený nebo mražený kopr, bobkový list, celé nové koření, kmín, 
sůl, čerstvě namletý pepř, 4 ks vajec

Postup
V kastrolu rozpustit vrchovatou lžíci másla a přidat ještě trochu 
oleje nebo sádla tak, abychom měli celé dno pokryté tukem. Máslo 
zaprášíme 2–3 lžícemi hladké mouky podle toho, jak moc chceme 
mít polévku hustou, jíšku stále mícháme, až začne vonět a lehce 
zhnědne. Do rozpálené jíšky přilijeme vařící vývar (vodu) a met-
ličkou vše rozšleháme. Doporučuji použít ten vývar.

Přidáme nakrájené brambory, očištěné houby (můžou být pře-
dem orestované nebo uvařené, ty sušené předem namočíme), dál 
přidáme kmín, bobkový list a nové koření. Vaříme, dokud bram-
bory nejsou měkké (cca 10–15 min.).

Vyndáme bobkový list a nové koření. Do polévky přilijeme 
opravdu tučnou smetanu, aby se polévka nesrazila. Osolíme, ope-
příme, přidáme kopr, dochutíme cukrem a octem dle chuti. Já 
vejce vařím ve skořápce na hniličku zvlášť, ale můžete si připra-
vit i vejce ztracená.

PohanKový maňas
Maňas je tradiční jídlo ze sušených hub, vařených krup, brambor 
a škvarků. Když ale vyměníte pohanku za kroupy, získáte velmi 
milou a svěží obměnu.

ingredience na 2 porce
100 g pohanky, 10 g sušených hub, 400 g brambor, 100 g škvarků

Postup
Sušené houby zalijte 300 ml vroucí vody, zakryjte a nechte aspoň 
30 minut stát a nabobtnat. Pohanku mezitím uvařte stejně jako 
v receptu na pohankovou kaši. Brambory oloupejte a nakrájejte 
na malé kostičky. Troubu nechte předehřát na 180 stupňů.

Smíchejte dušenou pohanku, houby i s nálevem a syrové bram-
bory. Nasypte do zapékací mísy, urovnejte povrch a zasypte na-
hrubo nasekanými škvarky. Vložte do trouby a zapečte 30 minut, 
až povrch zrůžoví.
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