
Sborník

Dožínky v našem kraji
Dožínky jsou vždy příležitostí k ohlédnutí se a bilancování či hodnocení toho, co se podařilo, a i výzvou, kde 
se máme snažit o zlepšení.

Dožínky byly, jsou a budou příležitostí pro 
setkání zemědělců mezi sebou a také pro 
předání výsledků úrody z rukou zeměděl-
ců do rukou spotřebitelů a příležitostí pro 
vysvětlení spoluobčanům, jak jejich potra-
viny v jejich zemi vznikají.

V letošním roce jsme z důvodu ne-
dobré aktuální covidové situace roz-

hodli, že se tuto důležitou část setkání 
zemědělců s politickými představiteli 
a s veřejností pokusíme nahradit pí-
semnou formou sborníku, kde chceme 
reagovat na aktuální problémy našeho 
zemědělství. Zároveň chceme i veřejnost 
taktéž z důvodu zodpovědného přístupu 
k ochraně zdraví nás všech převážně 

písemnou formou informovat o situaci 
oboru, který zajišťuje většinu surovin pro 
obživu obyvatel.

Výsledky letošních žní v našem kraji 
jsou z pohledu výnosů horší než v minu-
lém roce a jestliže jsme v roce 2019 byli 
ve většině hlavních plodin nad průměrem 
ČR, tak letos je to bohužel naopak.

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Ú V O D N Í  S L O V O

D O Ž Í N K O V Ý
2020
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Obiloviny sklizené na 81,5 tis. ha v Par-
dubickém kraji 5,98 t/ha, v minulém roce 
6,53 t/ha, a v ČR 6,05 t/ha a v minulém 
roce 5,63 t/ha.

Řepka sklizena v Pardubickém kraji 
letos na 25,5 tis. ha s průměrným výno-
sem 3,43 t/ha, v minulém roce 3,12 t/ha, 
a v ČR 3,42 t/ha a 3,07 t/ha.

Proč jsme v letošním roce pod průmě-
rem republiky? Viděl bych jako hlavní dů-
vod v tom, že extrémy počasí posledních 
let pokračují a v letošním roce ve velké 
části ČR byl extrémní srážkově červen, kdy 
napršelo 191 % normálu a v našem kraji 
to bylo 279 % normálu. Takové množství 
srážek by možná nevadilo v květnu, ale 
v červnu to mělo neblahý vliv na výnosy 
i na kvalitu. Vzhledem k tomu, že v takto 
deštivém období je často složité správně 
naplánovat různé agrotechnické operace 
od hnojení přes ochranu rostlin až po 
sklizeň, např. v červnu pícnin. Otevřeli 
jsme proto debatu o větší přesnosti před-
povědi srážek a dalších údajů potřebných 
pro aktivní zemědělce. Domluvili jsme se 
s vedením ČHMÚ o prodiskutování této 
problematiky a eventuálně o společném 
posunu této záležitosti speciálnější ze-
mědělské předpovědi. Místem vhodným 
pro tuto diskuzi bude náš seminář PPP 

plánovaný na 14. 10. 2020 nebo v případě 
špatné nákazové situace opět písemnou 
formou komunikace na toto důležité 
téma, které z letošních žní vzešlo.

Dalším tématem, které nás trápí, jsou 
rozevírající se nůžky, kdy na jedné straně 
jsou a nejspíše budou různé a bohužel 
často i neodborné požadavky na země-
dělce ze strany tvůrců dotačních pravidel, 
a na straně druhé tomu neodpovídající 
růst výše podpor či růst výše cen ze-
mědělských komodit. Je proto důležité 
zejména u citlivých komodit a komodit 
minoritních znát, jaké podmínky z hlediska 
podpor, daní apod. mají při otevřeném 
trhu EU i naši sousedi v Německu, Polsku, 
Rakousku, a to je druhé téma z letošních 
žní, které ať už formou sborníku či semi-
náře chceme prodiskutovat a posouvat 
s odbornými pracovníky UZEI.

Naprosto klíčovým tématem pro naše 
zemědělce bude nastavení nové SZP a její 
dopady do ČR. Rozhodně i tady, covidu 
navzdory, se musíme snažit, aby nasta-
vení včetně detailů bylo, jak jen co nejvíce 
bude možné, v zájmu našich členů.

RAK PA se spolu s novým vedením AK 
ČR bude maximálně snažit, aby země-
dělství bylo vnímáno v souvislostech a ve 
svých specifikacích. Názorně to je vidět 

na kauze hraboš a vůbec u přípravků na 
ochranu rostlin. Rozhodnutí úřadů jsou 
často pod tlakem neodborné veřejnosti 
a ve finále škodí nejen lidem, např. přem-
nožený hraboš a nárůst klíšťové encefa-
litidy, ale i celé přírodě, kdy nahrazujeme 
gramy neonikotinoidů v mořidlech litry ve 
foliární aplikaci. Takových případů, kdy zá-
jmy zemědělců a celé společnosti jsou ve 
větším souladu, než se z dnešních někdy 
povrchních medií zdá, a je naší povinností 
na tyto případy mediálně efektivně upo-
zorňovat.

Stejně tak nám i v poslední krizové 
době ve společnosti chybí uvědomění si 
souvislostí mezi soběstačností v potravi-
nářství a cenou potravin a mezi tím, jaká 
váha je pro společnost těch, kteří potravi-
ny produkují.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval 
našim zemědělcům za jejich práci a záro-
veň těm, kteří pomáhají hájit oprávněné 
zájmy zemědělců, a všem spotřebitelům, 
kteří preferují potraviny vzešlé z místní 
krajiny.

Ing. Leoš Říha
Viceprezident AK ČR 

a předseda představenstva RAK PA

Ú V O D N Í  S L O V O

Nejklidnější, nejmenší, 
nejořezanější
To byly letošní dožínky. Většinou je začínáme plánovat v březnu. 
Musí se oslovit interpreti, udělat zábory, vymyslet letáky, pracovat 
na propagaci. Zkrátka a dobře, akce v takovém rozměru, který měla 
několik let, není připravená za měsíc. Letošní březen byl ale jiný, 
kvůli zaklínadlu COVID−19. Vyčkávali jsme proto do poslední chvíle. 
Nakonec jsme se rozhodli neriskovat zdraví široké veřejnosti ani 
zemědělců. Napadlo nás uspořádat jen konferenci pro zvané hosty. 
Nakonec jsme zrušili i ji. Přesto jsme se nevzdali úplně. Malý stánek, 
traktor, dožínkové věnce, malé posezení se zástupci Pardubického 
kraje. Když jsme tam tak seděli na Komenského náměstí, říkali jsme 
si, že je jen tenká hranice mezi odvahou a zodpovědností.
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Neradi se vzdáváme a vymýšlíme nové. 
Přinášíme Vám proto zcela nově sborník 
k dožínkám 2020. Přehled žní, asi nemu-
sím hodnotit, jaké byly, to víte vy, co se 
staráte o naši úrodu. Děkuji za ni za sebe 

i za ostatní. No a v neposlední řadě při-
nášíme příspěvky těch, kteří byli zváni na 
naši konferenci a pozvání přijali. To, co by 
řekli Vám osobně, se pokusí sdělit alespoň 
takto, psaným slovem.

Budeme se těšit, že se situace uklidní 
a brzy se budeme moct potkávat a hovořit 
osobně.

Mějte se dobře.
-vr-

Ocenění zemědělci

okres komodita oceněný podnik/zemědělec výnos t/ha hektary

Chrudim
obilniny Orzes, s.r.o. 6,88 319

řepka ZDERAZ, zemědělské družstvo 4,04 202

Pardubice obilniny AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň 6,4 1314

Svitavy
obilniny Zemědělské družstvo „Růžový palouček“ 6,8 990

řepka Zemědělské družstvo „Růžový palouček“ 4,45 180

Ústí nad Orlicí
obilniny ZOD Zálší 7,0 1224

řepka Petr Ouřetský, SHR 4,36 13,2

Dovolte nám alespoň touto neosobní cestou bez předání věnce ocenit výsledky nejlepších pěstitelů 
a chovatelů za Pardubický kraj. Gratulujeme a Vaší práce si velmi vážíme.

Ocenění zemědělci v pěstování obilnin a řepky za jednotlivé okresy Pardubického kraje

Ocenění chovatelé skotu za celý Pardubický kraj

český strakatý skot Zemědělské družstvo Trstěnice (okres Svitavy)

holštýnský skot ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou (okres Pardubice)
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Porovnání letošních žní 
s rokem 2019
Dle dostupných informací přinášíme čísla převzatá od ČSÚ.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 
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stav ke dni: 2. září 2019 Pšenice 
ozimá 

Pšenice jarní Ječmen 
ozimý 

Ječmen 
jarní 

Žito Oves Triticale Obiloviny 
celkem 

Řepka 

Liberecký kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 11 464,43 678,76 2 062,99 1 823,98 1 156,38 1 274,05 1 493,71 19 954,30 4 769,77 

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 11 449,02 678,76 2 062,99 1 818,98 1 156,38 1 274,05 1 469,68 19 909,86 4 769,77 

Podíl sklizených ploch (%) 99,87 100,00 100,00 99,73 100,00 100,00 98,39 99,78 100,00 

Celkově sklizeno (t) 70 696,11 2 515,32 12 490,75 8 294,13 5 649,47 4 614,61 7 039,33 111 299,72 15 000,13 

Průměrný výnos (t/ha) 6,17 3,71 6,05 4,56 4,89 3,62 4,79 5,59 3,14 

Plzeňský kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 58 895,36 1 603,12 17 529,98 8 211,95 1948,59 7 412,74 5 380,98 100 982,72 31 408,17 

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 58 895,36 1 603,12 17 529,98 8 211,95 1 948,59 7 412,74 5 380,98 100 982,72 31 408,17 

Podíl sklizených ploch (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 321 099,13 6 913,57 97 195,11 38 022,78 8 559,14 25 960,86 26 583,59 524 334,18 93 985,07 

Průměrný výnos (t/ha) 5,45 4,31 5,54 4,63 4,39 3,50 4,94 5,19 2,99 

Pardubický kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 52 750,18 1 454,49 5 920,66 15 654,50 655,51 1 809,20 3 738,43 81 982,97 25 883,07 

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 52 750,18 1 454,49 5 920,66 15 654,50 655,51 1 809,20 3 738,43 81 982,97 25 883,07 

Podíl sklizených ploch (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 361 178,37 7 780,44 40 448,07 92 087,13 3 254,67 7 818,57 23 163,00 535 730,25 80 828,50 

Průměrný výnos (t/ha) 6,85 5,35 6,83 5,88 4,97 4,32 6,20 6,53 3,12 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 
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stav ke dni: 2. září 2019 Pšenice 
ozimá 

Pšenice jarní Ječmen 
ozimý 

Ječmen 
jarní 

Žito Oves Triticale Obiloviny 
celkem 

Řepka 

Liberecký kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 11 464,43 678,76 2 062,99 1 823,98 1 156,38 1 274,05 1 493,71 19 954,30 4 769,77 

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 11 449,02 678,76 2 062,99 1 818,98 1 156,38 1 274,05 1 469,68 19 909,86 4 769,77 

Podíl sklizených ploch (%) 99,87 100,00 100,00 99,73 100,00 100,00 98,39 99,78 100,00 

Celkově sklizeno (t) 70 696,11 2 515,32 12 490,75 8 294,13 5 649,47 4 614,61 7 039,33 111 299,72 15 000,13 

Průměrný výnos (t/ha) 6,17 3,71 6,05 4,56 4,89 3,62 4,79 5,59 3,14 

Plzeňský kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 58 895,36 1 603,12 17 529,98 8 211,95 1948,59 7 412,74 5 380,98 100 982,72 31 408,17 

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 58 895,36 1 603,12 17 529,98 8 211,95 1 948,59 7 412,74 5 380,98 100 982,72 31 408,17 

Podíl sklizených ploch (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 321 099,13 6 913,57 97 195,11 38 022,78 8 559,14 25 960,86 26 583,59 524 334,18 93 985,07 

Průměrný výnos (t/ha) 5,45 4,31 5,54 4,63 4,39 3,50 4,94 5,19 2,99 

Pardubický kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 52 750,18 1 454,49 5 920,66 15 654,50 655,51 1 809,20 3 738,43 81 982,97 25 883,07 

Sklizeno ke dni aktualizace (ha) 52 750,18 1 454,49 5 920,66 15 654,50 655,51 1 809,20 3 738,43 81 982,97 25 883,07 

Podíl sklizených ploch (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 361 178,37 7 780,44 40 448,07 92 087,13 3 254,67 7 818,57 23 163,00 535 730,25 80 828,50 

Průměrný výnos (t/ha) 6,85 5,35 6,83 5,88 4,97 4,32 6,20 6,53 3,12 

Žně 2019 – postup sklizně obilovin a řepky v Pardubickém kraji

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 
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stav ke dni:  
7. září 2020 

Pšenice 
ozimá Pšenice jarní Ječmen 

ozimý Ječmen jarní Žito Oves Triticale Obiloviny 
celkem Řepka 

Praha a Středočeský kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 165 703,77 6 702,03 24 047,71 39 578,04 5 138,47 6 563,73 6 055,78 253 789,53 86 675,55 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 165 610,49 6 702,03 24 047,71 39 578,04 5 138,47 6 557,23 6 002,03 253 636,00 86 675,55 

Podíl sklizených ploch 
(%) 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 99,11 99,94 100,00 

Celkově sklizeno (t) 1 086 982,41 34 661,76 155 415,39 216 956,30 29 059,32 27 540,33 35 095,22 1 585 710,73 306 203,98 

Průměrný výnos (t/ha) 6,56 5,17 6,46 5,48 5,66 4,20 5,85 6,25 3,53 

Jihočeský kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 73 749,97 1 781,75 15 910,78 15 394,03 4 380,72 10 064,15 8 285,39 129 566,79 38 863,60 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 73 749,97 1 781,75 15 910,78 15 394,03 4 380,72 10 064,15 8 285,39 129 566,79 38 863,60 

Podíl sklizených ploch 
(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 503 852,32 9 159,50 97 475,72 86 818,70 25 858,36 48 404,62 49 788,12 821 357,34 143 411,22 

Průměrný výnos (t/ha) 6,83 5,14 6,13 5,64 5,90 4,81 6,01 6,34 3,69 

  

Žně 2020 – postup sklizně obilovin a řepky dle krajů  

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 
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stav ke dni:  
7. září 2020 

Pšenice 
ozimá 

Pšenice jarní Ječmen 
ozimý 

Ječmen jarní Žito Oves Triticale Obiloviny 
celkem 

Řepka 

Liberecký kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 10 393,47 461,85 2 011,45 1 725,83 1 609,85 1 250,46 1 471,51 18 924,42 5 046,58 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 10 359,00 402,33 2 011,45 1 715,76 1 303,55 1 184,37 1 293,30 18 269,76 5 046,58 

Podíl sklizených ploch 
(%) 99,67 87,11 100,00 99,42 80,97 94,71 87,89 96,54 100,00 

Celkově sklizeno (t) 70 664,47 2 010,50 13 452,19 8 927,25 7 729,58 5 151,05 7 090,13 115 025,17 18 515,45 

Průměrný výnos (t/ha) 6,82 5,00 6,69 5,20 5,93 4,35 5,48 6,30 3,67 

Plzeňský kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 57 640,12 1 482,06 16 837,15 8 062,59 2 923,74 8 437,27 5 182,03 100 564,96 30 115,24 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 57 640,12 1 482,06 16 837,15 8 062,59 2 923,74 8 437,27 5 182,03 100 564,96 30 115,24 

Podíl sklizených ploch 
(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 370 998,93 7 617,51 102 849,05 41 104,31 16 390,32 35 685,90 29 591,13 604 237,15 103 623,79 

Průměrný výnos (t/ha) 6,44 5,14 6,11 5,10 5,61 4,23 5,71 6,01 3,44 

Pardubický kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 50 413,42 1 614,37 6 031,65 16 062,13 768,25 2 538,25 4 115,81 81 543,88 25 675,01 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 50 297,71 1 604,68 6 031,65 16 034,24 768,25 2 437,70 3 952,75 81 126,98 25 675,01 

Podíl sklizených ploch 
(%) 99,77 99,40 100,00 99,83 100,00 96,04 96,04 99,49 100,00 

Celkově sklizeno (t) 318 527,93 7 808,59 36 701,92 84 537,59 4 127,23 10 681,04 22 349,58 484 733,88 88 070,67 

Průměrný výnos (t/ha) 6,33 4,87 6,08 5,27 5,37 4,38 5,65 5,98 3,43 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 
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stav ke dni:  
7. září 2020 

Pšenice 
ozimá 

Pšenice jarní Ječmen 
ozimý 

Ječmen jarní Žito Oves Triticale Obiloviny 
celkem 

Řepka 

Liberecký kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 10 393,47 461,85 2 011,45 1 725,83 1 609,85 1 250,46 1 471,51 18 924,42 5 046,58 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 10 359,00 402,33 2 011,45 1 715,76 1 303,55 1 184,37 1 293,30 18 269,76 5 046,58 

Podíl sklizených ploch 
(%) 99,67 87,11 100,00 99,42 80,97 94,71 87,89 96,54 100,00 

Celkově sklizeno (t) 70 664,47 2 010,50 13 452,19 8 927,25 7 729,58 5 151,05 7 090,13 115 025,17 18 515,45 

Průměrný výnos (t/ha) 6,82 5,00 6,69 5,20 5,93 4,35 5,48 6,30 3,67 

Plzeňský kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 57 640,12 1 482,06 16 837,15 8 062,59 2 923,74 8 437,27 5 182,03 100 564,96 30 115,24 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 57 640,12 1 482,06 16 837,15 8 062,59 2 923,74 8 437,27 5 182,03 100 564,96 30 115,24 

Podíl sklizených ploch 
(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Celkově sklizeno (t) 370 998,93 7 617,51 102 849,05 41 104,31 16 390,32 35 685,90 29 591,13 604 237,15 103 623,79 

Průměrný výnos (t/ha) 6,44 5,14 6,11 5,10 5,61 4,23 5,71 6,01 3,44 

Pardubický kraj 

Celkově ke sklizni (ha) 50 413,42 1 614,37 6 031,65 16 062,13 768,25 2 538,25 4 115,81 81 543,88 25 675,01 

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 50 297,71 1 604,68 6 031,65 16 034,24 768,25 2 437,70 3 952,75 81 126,98 25 675,01 

Podíl sklizených ploch 
(%) 99,77 99,40 100,00 99,83 100,00 96,04 96,04 99,49 100,00 

Celkově sklizeno (t) 318 527,93 7 808,59 36 701,92 84 537,59 4 127,23 10 681,04 22 349,58 484 733,88 88 070,67 

Průměrný výnos (t/ha) 6,33 4,87 6,08 5,27 5,37 4,38 5,65 5,98 3,43 

Žně 2020 – postup sklizně obilovin a řepky v Pardubickém kraji
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Díky Vaší každodenní tvrdé práci máme
dostatek kvalitních českých potravin.
Neustále, nejen v době krize. 
Děkujeme Vám!
Přijměte i poděkování formou videa na www.agrapojistovna.cz

DĚKUJEME
NAŠIM  

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

Sberbank již několik let aktivně spolupracuje 
s Regionální agrární komorou Pardubického 
kraje. Pravidelně se účastní akcí komory 
a pořádá společné akce pro zemědělce. Na 
českém bankovním trhu navázala na působení 
Volksbank, která zde fungovala již od roku 1993, 
a pokračuje ve fi nancování zemědělských 
fi rem, které patří k jejím prioritám.

Po mnoha letech podpory agrárního odvětví 
dokáže Sberbank fi nancovat veškeré potřeby 
zemědělců, jak nákup zemědělské techniky 
či zemědělské půdy, tak i velké investiční 
projekty, které umí přizpůsobit zcela na míru 
konkrétnímu podniku a záměru. Financuje 
i provozní potřeby, včetně aktuálně stále 
běžícího programu PGRLF – Provoz 2020.

Samozřejmostí se již stala pravidelná 
podpora magazínu komory, kde banka 
představuje fi nancované investiční projekty. 
Jako referenční lze zmínit spolupráci 
s Agrodružstvem Sebranice, Agronea a.s. 
Polička, Zemědělskou a.s. Krucemburk, 
ZOD Zálší a mnoho dalších.

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 0,60 % 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

Sberbank financuje vaše projekty

SB20-085 Medialni prezentace 04TISK.indd   1SB20-085 Medialni prezentace 04TISK.indd   1 17.09.2020   16:40:5817.09.2020   16:40:58
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Nová sklízecí řezačka JAGUAR 900.

Ovládání sklízecí řezačky JAGUAR je intuitivní a je možné bez předchozích znalostí. 
Díky novému CEBIS s dotykovou obrazovkou máte rychlejší přístup ke všem funkcím stroje. 
Ty nejdůležitější můžete nastavit dokonce přímo pomocí spínačů v loketní opěrce. 
Jedno ťuknutí na dotykovou obrazovku a CEBIS reaguje okamžitě. 
Dle potřeby můžete Vaši řezačku JAGUAR nastavit nebo ovládat čtyřmi způsoby.

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

Jaguar Nekoř.indd   1Jaguar Nekoř.indd   1 02.04.20   9:1702.04.20   9:17
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zdenek.starosta@comagrin.cz    zdenek.slama@comagrin.cz   iveta.ramsova@comagrin.cz
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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

44 t/h je podle „profi “
rekord ve výmlatu.
Říkáme tomu účinnost.

Vytřásadlový stroj LEXION 6000-5000 s mláticím ústrojím
APS SYNFLOW WALKER jsme vyvinuli tak, abyste z pole
získali víc. Jak moc to opravdu může být, jsme zaznamenali
společně s časopisem „profi “ v srpnu 2019. 
Na konci dne ukazoval měřící stroj výkon 44 t/h.
A to při spotřebě paliva 1,55 l/t. 
Tomu říkáme měřitelná účinnost.

Všechny podrobnosti najdete zde: 

lexion.claas.com

Vydání 10/2019

Mlátící výkon
Čas výmlatu  Pátek, 09.08.2019,
 od 13:03 do 21:03 hodin

Plocha výmlatu  34,5 ha

Sklízené množství 349,8 t

Výkonnost 43,7 t/h

Ztráty 0,8 až 1,0%

Vlhkost zrna 16,6 až 19,3%

Spotřeba paliva 541 l
 (67,6 l/h; 15,7 l/ha; 1,55 l/t)

Lexion Nekoř.indd   1Lexion Nekoř.indd   1 02.04.20   9:1802.04.20   9:18
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Vážené dámy, vážení pánové,  
milí kolegové,

epidemiologická situace v České republi-
ce nám nedovolila sejít se osobně, proto 
vás u příležitosti Krajských dožínek v 
Pardubickém kraji zdravím alespoň tímto 
způsobem.

Letošní žně jsou v podstatě za námi. 
V letních měsících nakonec nebylo tako-
vé sucho, takže výnos sklizně obilovin je 
letos nejvyšší za poslední čtyři roky a me-
ziročně stoupl i výnos řepky. Objem skliz-
ně i výnosy na hektar meziročně vzrostly 
u všech druhů obilovin i u řepky.

Chci všem zemědělcům poděkovat, za 
to, jak jste letošní sklizeň dobře zvládli. 
Jsem si vědom, že tento rok je kvůli ko-
ronaviru složitější, o to víc si vaší důležité 
práce vážím.

Abyste měli co nejlepší podmínky 
k hospodaření, snažím se vaše zájmy tvr-
dě prosazovat na evropské úrovni. Novou 
Společnou zemědělskou politiku musí 
podpořit silné financování, aby například 
příspěvky na rozvoj venkova zůstaly stej-
né jako v současném programovém obdo-
bí. Jsem si vědom, že je na vás zemědělce 
kladen velký tlak, pokud jde o klimatickou 

změnu, šetrnější zacházení s krajinou 
a s tím spojené ambice neustále snižovat 
objem pesticidů i hnojiv, důraz na welfa-
re zvířat a podobně. Já s tím v podstatě 
souhlasím, ale kolegům z ostatních států 
neustále připomínám, že Česká republika 
je už nyní například pod průměrem Ev-
ropské unie v používání pesticidů a že je 
třeba, aby se snižováním nejdříve začaly 
i ostatní státy. Nemůžeme dopustit, aby 
české zemědělství bylo znevýhodněné 
a stalo se nekonkurenceschopným.

Často jezdím do krajů, hovořím 
s hejtmany i se starosty, scházím se se 
zástupci různých organizací a snažím 
se zjistit, co zemědělce trápí a společně 
hledat řešení. Vaše práce není jednoduchá 
a v souvislosti s koronavirovou krizí nás 
zřejmě nečeká lehké období. Jsem si jistý, 
že i lidé, kteří se v běžných časech o ze-
mědělství obvykle nezajímají, si uvědomili, 
jak důležité mají zemědělci úkoly, a že jsou 
schopni je plnit i ve složité situaci. Děkuji 
vám ještě jednou za vaši práci a přeji 
hodně úspěchů.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství

Ing. Miroslav Toman, CSc.

Úvodní slovo ministra 
zemědělství – Krajské 
dožínky 2020
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Hejtman Netolický: 

Školní jídelny, nemocnice 
a další instituce by měly 
nakupovat regionální 
potraviny

Mgr. Martin Netolický, Ph.D.

Od roku 2012 je hejtmanem 
Pardubického kraje a v letošním 
roce usiluje o obhajobu 
hejtmanského postu. Jak 
vnímá zemědělství a regionální 
producenty, jsme se zeptali 
hejtmana Martina Netolického.

Pane hejtmane, domníváte se, že 
můžeme být potravinově soběstační?
Musíme se o to snažit. Je to pro nás šance 
současné doby. Je to strategická otázka 
národní bezpečnosti. Koronavirová krize 
nám ukázala, že mít vlastní potraviny 
v této nejisté době je nezbytné. České 
potraviny, to je zdraví, kvalita, to jsou 
bezpečné potraviny. Musíme se zapojit 
všichni. Regiony, obce, ale i každý z nás. 
Jednoznačně proto podpoříme zákon, 
který bude požadovat postupné zvyšování 
podílu českých potravin v řetězcích mini-
málně na 73 procent. Potraviny pro školy, 
nemocnice a další veřejné instituce musí 
přednostně pocházet z místního země-
dělství. Já jsem o tomto jednal s mnoha 
zástupci zemědělských družstev, naposle-
dy například ve Sloupnici a shodujeme se, 
že regionální potraviny patří na náš stůl 
a všichni bychom se o to měli zasloužit. 
Vybírejme proto pečlivě, od koho si pořídí-
me maso či zeleninu. Každou takovou dílčí 
pomocí umožníme všem, i těm nejmenším 
farmářům, přežít a dodávat nám poctivé, 
tradiční a chutné produkty z našeho kraje.

Plánuje Pardubický kraj pokračovat 
v podpoře venkovských prodejen?
Již od roku 2009 děláme maximum pro 
to, abychom udrželi prodejny na venkově 
v chodu. V letošním roce jsme pomohli 
stovce z nich. Především pro starší občany 
jsou místní obchody jedinou možností, jak 
si nakoupit. Budeme i nadále bojovat za 
to, aby venkov neztratil svoji tvář a život. 
K tomu hospoda, pošta a místní obchod 
patří. Navíc bychom chtěli prostřednic-
tvím venkovských prodejen podpořit také 
lokální zemědělce a producenty. Chceme 
do tohoto dotačního titulu na podporu 
venkovských prodejen zahrnout krité-
rium podílu regionálních potravin. Další 
možností, o které budeme uvažovat, je 
podpora pravidelných farmářských trhů ve 
městech. Musíme však mít jistotu, že se 
zde prodávají opravdu české a regionální 
produkty.

Letošní rok je pro kraje finančně velmi 
náročný, neomezíte dotace právě na 
zmíněné venkovské prodejny?
I když jsme v letošním roce byli nuceni 
některé dotační tituly omezit, tak ven-
kovské prodejny byly pokryté plně, což 
činilo částku 5,3 milionu korun. Rozhodně 
nechceme omezovat dotace tam, kde 
jsou jednoznačně potřebné a venkovské 
prodejny v průběhu koronavirové pande-
mie prokázaly, že svoji roli plní dokonale. 
Pokud budu moci do krajské politiky ho-
vořit i po říjnových volbách, tak si beru na 
starost jednak udržení finanční podpory 

pro venkovské prodejny, ale také větší 
podporu lokálním producentům, kteří si 
naši pozornost jednoznačně zaslouží.

Mgr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
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Vážení zemědělci Pardubického kraje,

je pravdou, že Pardubický kraj příliš pří-
mých kompetencí pro ovlivnění zeměděl-
ského hospodaření na svém území nemá. 
To však neznamená, že by mně a mým 
kolegyním a kolegům v Koalici pro Pardu-
bický kraj bylo toto téma lhostejné.

Není v našich silách řídit Ministerstvo 
zemědělství a společnou zemědělskou 
politiku EU, ale přesto já, Petr Šilar, ale 
i další, se často účastníme debat, které 
pořádá Regionální agrární komora Pardu-
bického kraje. S agrární komorou a dalšími 
zemědělskými organizacemi také konzul-
tuji postoje k „agrárním tématům“, které 
projednává Evropský výbor regionů, jehož 
jsem místopředsedou a vedu zde Českou 
národní delegaci.

Zemědělství v našem kraji výrazně 
spoluvytváří krajinu, váže na sebe problé-
my nedostatku vody, eroze půdy, či ne-
žádoucích vlivů při nadměrném používání 
chemických postřiků. Důležitá je i skladba 
pěstovaných plodin (a s ní propojená po-
travinová soběstačnost). Zkráceně, krajina 
a zemědělství jsou – věřím, že nejen pro 
mne – velmi srostlá témata a jednotlivosti 
nelze vytrhávat z kontextu.

Pardubický kraj podporuje venkov 
(např. Program obnovy venkova), agro-
turistiku, ale i třeba lesní a vodní hospo-
dářství. A právě voda je a bude v příštích 
letech velkým tématem. Před dvěma roky 
jsme založili Institut environmentálních 
výzkumů a aplikací. Ředitel této nezisko-
vé organizace Petr Řezníček shrnul jeho 

činnost následovně: „Pardubický kraj 
přišel jako první mezi kraji České republiky 
se záměrem řešení problémů klimatických 
změn v krajině spojených s nedostatkem 
vody, ale i povodňovými stavy. Spolu 
s odborníky jsme vybrali pilotní oblasti, 
kde jsou navržena konkrétní opatření“. 
Krajské zastupitelstvo už vzalo na vědomí 
„Regionální strategii adaptačních opatření 
(ReSAO)“ a podle ní je vytipováno v kraji 
10 oblastí, které se budou prioritně ře-
šit. Částečně se přitom podařilo získat 
i finanční podporu z tzv. Norských fondů 
a cílem je připravit konkrétní projekty 
a realizovat je tak, aby se mírnil negativní 
dopad klimatických změn.

Kraj dále pomáhá zemědělskému 
hospodaření nepřímo, ale velmi význam-
ně i tím, jak fungují krajské zemědělské 
školy, které kraj systematicky rozvíjí 
a podporuje. Podobným nepřímým ná-
strojem jsou soutěže podporující regio-
nální zemědělské a potravinářské výrobky 
(MLS Pardubického kraje) a našli bychom 
i další oblasti, kde se potkáváme a pod-
porujeme.

Škoda, že nám COVID−19 neumožnil 
uspořádat Krajské dožínky 2020 v Pardu-
bicích v široké míře, jak jsme si v posled-
ních letech zvykli. Pokládám si za čest, že 
vždy byly i pod mojí osobní záštitou. Budu 
rád, když v této a dalších podobných „dob-
rých praxích“ budeme moci pokračovat.

V přátelské úctě

Ing. Roman Línek, MBA
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA

Krajské dožínky 18. 9. 2020
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Bez zemědělství není 
budoucnost
Uvědomuji si to každý den, když otevřu 
ledničku, beru do ruky chléb, nebo když 
jedu krajinou a dívám se na udržovanou 
krajinu. Samozřejmě vnímám také to, že 
v posledních letech se čím dál více ukazu-
je prstem na zemědělce jako na ty, kteří 
mohou za bleskové povodně, nedostatek 
vody, nebo například nižší biodiverzitu 
v krajině.

Je potřeba, aby v této době dokázal 
stát, ale i kraj zemědělcům pomáhat. Jako 
KDU-ČSL jsme se o to snažili v minulé 
vládě, kdy jsme na Ministerstvu země-
dělství nastavili některé podpory tak, aby 
motivovaly zemědělce vrátit se k větší 
diverzitě výroby. Snažili jsme se podpořit 
živočišnou výrobu, nebo sektor tzv. cit-
livých komodit (ovoce, zelenina apod.). 
Považuji za velmi důležité v tom dále 
pokračovat. Snažíme se o to i na evropské 
úrovni. Jednání, která na této úrovni již 
probíhají, budou velmi klíčová pro příštích 
sedm let. Proto se musíme snažit pro 
české zemědělce, ať už malé nebo větší, 
vybojovat takové podmínky, které budou 
znamenat předpoklady pro dobré hospo-
daření v krajině.

Jsem si vědom, že na krajské úrovni 
jsou samozřejmě možnosti a pravomoci 
krajů omezené. Nicméně i kraje mají mno-
ho nástrojů, jak mohou podporovat země-
dělce a potravináře. Například naprosto 
jednoduchou formou podpory může být 
to, že do všech jídelen, které kraje zřizují, 
ať už jde o školy, nebo domovy s pečova-
telskou službou či jiná zařízení, tak budou 

prioritně nakupovat regionální výrobky od 
místních zemědělců a potravinářů. To je 
naprosto jednoduchá, ale velmi důležitá 
a podstatná forma podpory. Nakonec 
ještě jako ředitel pardubického gymnázia 
jsem takto postupoval a zemědělskou 
produkci odebíral v maximální možné míře 
od regionálních producentů.

Dále bychom měli chtít, aby kraje více 
podporovaly pozitivní opatření v krajině 
a spolupráci mezi zemědělci a starosty. 
To vše je důležité. Klíčová je samozřejmě 
i komunikace směrem k veřejnosti tak, 
aby veřejnost chápala zemědělce jako ty, 
kdo dobrou činností a dobrým hospodaře-
ním podporují ekologii a diverzitu krajiny. 
Nikoliv jako ty, kdo mohou za všechny 
problémy, o kterých se dnes píše a hovoří.

Dalším velmi důležitým bodem je 
otázka přípravy budoucí generace. Právě 
zde mají kraje velké možnosti v podobě 
kvalitního středního odborného školství. 
Nestačí pouze investovat do střech, no-
vých fasád a oken, ale také do pomůcek, 
na kterých se děti vzdělávají. To platí nejen 
na střední školy zemědělského, potra-
vinářského nebo lesnického směru, ale 
platí to obecně napříč středním školstvím. 
Toto je jedna z priorit KDU-ČSL, o kterou 
se budeme snažit, a která i mně osobně 
jako bývalému řediteli střední školy leží 
na srdci.

Mgr. Marek Výborný
poslanec PS PČR

Mgr. Marek Výborný
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Podmínky pro 
zemědělské hospodaření 
v Pardubickém kraji
Dožínkové výzvy a otazníky pro rok 2020

Mezi nepřehlédnutelné klady zemědělství 
v našem kraji bezesporu patří konkuren-
ceschopná produktivita práce a stejně 
tak konkurenceschopná kvalita tržních 
komodit. Slabou stránkou je bezesporu 
zpeněžování produkce na úrovni pod 
nákladovou cenou, zejména u produkce 
ze živočišné výroby, a také samozřejmě 
nedostatek vzdělané mladé generace. 
A nesporným negativem pro naše země-
dělství je bezbřehá expanze obchodních 
řetězců.

Jako klad bych hodnotil také to, že se 
Pardubický kraj opakovaně umísťuje jako 
kraj s vysokým počtem produkce na 1 ha. 
Aspektů může být hned několik: vyšší 
stupeň zpracování – tedy přidané hodnoty 
výrobků; stále patříme mezi kraje, kterým 
se podařilo udržet produkci v živočišné vý-
robě; využití inovativních postupů a také 
to, že se u nás produkuje také významná 
část genetického materiálu pro rostlinnou 
i živočišnou výrobu. Rád bych ale také 
upozornil, že vyšší produkce za 1 ha ještě 
stále nemusí znamenat zisk.

Ale dominance obchodních řetězců se 
v tomto roce znovu ukázala v plné nahotě. 
Zejména u ovoce a zeleniny, kdy hlavně 
sezonní zboží je zbytečně a nelogicky 
dováženo přes půl Evropy a prodáváno za 
nepřiměřené sumy. Řešením je zvýšená 
poptávka spotřebitelů po produktech tzv. 
„z farmy na talíř“.

Jako nepříznivý jev, který nepřímo sou-
visí s již zmiňovanou dominancí obchod-
ních řetězců, je to, že se nezastavil úbytek 
zemědělské půdy a končí tak v rukou 
developerů pod vrstvou betonu a asfaltu. 
S každým zastavěným hektarem přichází-
me nejen o půdu jako takovou, ale i o po-

travinovou soběstačnost. Nemluvě o eko-
logických dopadech a snížené schopnosti 
zadržování vody v krajině.

V současnosti by veřejnost mohla 
snadno podlehnout chybnému dojmu, že 
zemědělství a potravinářství patří v České 
republice pouze jedné firmě. Samozřejmě 
tomu tak není, ale postavení většiny ze-
mědělců a potravinářů není bohužel v naší 
republice stejné a spravedlivé. Ale i pod-
mínky v ostatních členských státech jsou 
pro nás stále nevýhodné a nesrovnatelné. 
Tady vidím prostor, jak situaci změnit – 
společně napřít síly a sjednoceným a tedy 
jednotným postupem narovnat tuto nevý-
hodnou pozici.

Dalším důležitým tématem je množství 
vody v krajině. Suché ročníky v posled-
ních několika uplynulých letech vystřídaly 
přívalové deště. Obojí bylo důvodem 
pro vznik Institutu environmentálních 
výzkumů a aplikací (IEVA). Prvním pro-
jektem Institutu je Regionální strategie 
adaptačních opatření (ReSAO). Úkolem 
projektu jsou návrhy adaptačních opat-
ření, která povedou ke zlepšení situace, 
s ohledem na klimatické změny, zejména 
v oblasti vodního hospodářství, zeměděl-
ství a lesnictví. Zároveň je třeba v nejbližší 
době realizovat opatření s prokazatelným 
pozitivním efektem, která mohou být 
následně popularizována a prezentována 
jako úspěšné pilotní projekty. Realizace 
jednoho projektu je totiž přínosnější než 
zpracování mnoha studií.

V neposlední řadě bych rád vyzdvihl 
dlouholetou spolupráci s Agrární komo-
rou, která je mimo jiné postavena i na 
základech Memoranda mezi Pardubickým 
krajem a Agrární komorou, které bylo 

 Ing. Václav Kroutil

společně podepsáno již v roce 2012. A už 
tehdy jsme zde zmínili strategickou důle-
žitost půdy, vody, potravin, přírody a lid-
ských zdrojů pro náš život a život dalších 
generací. V současné době připravujeme 
aktualizaci Memoranda, které by mělo být 
rozšířeno o vědu a výzkum a záležitosti 
lesního hospodářství.

Ing. Václav Kroutil
radní Pardubického kraje zodpovědný za 

životní prostředí, zemědělství a venkov
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Vážené dámy, vážení pánové,

jako radní pro oblast školství si dobře 
uvědomuji potřebu vychovávat kvalitní 
pracovníky pro zemědělství a také pro 
zpracovatelský průmysl.

Na všech našich středních školách se 
snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro 
studium, a to platí i pro obory související 
se zemědělskou výrobou.

V uplynulých čtyřech letech investoval 
kraj do rekonstrukce a vybavení jednotli-
vých škol mnohamilionové částky. Řada 

škol dostala nové traktory či jinou tech-
niku.

Kraj žáky motivuje pomocí stipendij-
ních programů, které se týkají například 
oborů: zemědělec-farmář, opravář země-
dělských strojů nebo zemědělské práce. 
U některých oborů přispívají ke zvýšení 
zájmu o studium i bonusy, jako je např. 
bezplatné získání svářečského a řidičské-
ho průkazu.

V našem kraji dobře fungují dva školní 
statky. Vznikají také nové obory na zákla-
dě požadavků z podnikatelské sféry.

Mnohokrát vám děkuji, že umožňuje-
te žákům našich škol vykonat ve vašich 
podnicích praxi a napomáháte tak jejich 
odbornému rozvoji. Věřím, že tato forma 
spolupráce je prospěšná oběma stranám 
a do budoucna se dočká dalšího rozvoje.

Do vaší práce vám přeji mnoho 
úspěchů a klidu.

Ing. Bohumil Bernášek
člen Rady Pardubického kraje 

zodpovědný za školství
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Zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům,  
zejména houbovým nemocem 

Snižuje účinky klimatického a herbicidního stresu 

Zvyšuje příjmy živin a pomáhá tak lépe využít 
základní hnojení 

Účinek není závislý od vhodných klimatických 
podmínek 

www.enviprodukt.cz 
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zvýšená mléčná a
masná užitkovost

lepší stravitelnost
škrobu

vyšší produkce
metanu

agronomické

pro chovatele dojnic
a skotu

využití na zrno
(suché i vlhké)

výnosy sušiny

výnosy škrobu

výnosy silážní
hmoty

stabilita výnosů

www.klas-nekor.cz klas@klas-nekor.cz

TOP hybridy - P8201 P8888 P9241

Kontakt: 702 120 274

Kontakt: 702 120 274, 720 235 877

DO OSEVNÍHO POSTUPU NABÍZÍME
ZAJÍMAVÉ MNOŽENÍ VÝKONNÝCH ODRŮD TRAV

A JETELŮ NA ROK 2021
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ASO UZENINY POLIČKA, a. s.,  č. p. 300, 572 01 Kamenec u Poličky, t: + 420

IČ 259 454 91, DIČ CZ 259

 

 

Nově vykupuje i jatečný skot v 

BBIIOO  kkvvaalliittěě  aa  pplleemmeennee  AAbbeerrddeeeenn  AAnngguuss..    
Za tyto kusy nabízíme mimořádný příplatek.  

  
    
  KKoonnttaakktt::  JJiiřříí  BBuullvvaa  
        ++442200  770022  221177  661188  
        bbuullvvaa@@mmuuppoolliicckkaa..cczz  

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

Chraňte půdu
Jezděte přes jeden záběr!

A nebo, chcete-li, třeba přes dva.
Méně přejezdů při otáčkách omezí utužení 
souvratí a tím se na nich zvýší výnosy.

GFX-750 + NAV-900
  Nejoblíbenější pro všechny polní práce
  Přesnost až po RTK +/- 2,5 cm
 Ovládání až 256 sekcí

GFX-350 + NAV-500
  Novinka pro všechny, i menší zemědělce
  Základní přesnost pro běžné polní práce

Lze připojit několik typů pilotů Trimble, 
možnosti ovládání ISOBUS nářadí.

  P
 O

G
  N
  Z

Lze pNovinka

•  Herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin 

•  Specialista na trávy včetně rezistentních populací chundelky metlice

•  Spolehlivá účinnost na dvouděložné plevele 

Defi nitivní zásah 
proti plevelům

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

 

www.syngenta.cz

•  Herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin 

•  Specialista na trávy včetně rezistentních populací chundelky metlice

•  Spolehlivá účinnost na dvouděložné plevele 

Defi nitivní zásah 
proti plevelům

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

 

www.syngenta.cz
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VÁŠ DODAVATEL KRMIVÁŘSKÉ TECHNOLOGIE 

Nasazení překlopné 
míchačky PM 130/2000  
ve výrobně krmných směsí 

RABBIT Chotýšany 

GRAND PRIX TECHAGRO 2002 
PM 130/2000 

(zamíchatelnost 1:100 000) 

KOMPLETNÍ VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ 
ŠROTOVNÍKY 0,3 – 13 t/ hod 

STOJATÉ A PŘEKLOPNÉ MÍCHAČKY KRMNÝCH SMĚSÍ  
 
 
 
 
 
 
 
ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY • REDLEROVÉ DOPRAVNÍKY • ELEVÁTORY 

• MAGNETICKÉ SEPARÁTORY • GRANULAČNÍ LISY • VIBRAČNÍ A 
BUBNOVÉ TŘÍDIČE • ČISTIČKY OBILOVIN • PRVKY SPÁDOVÉ 
DOPRAVY • SILA A ZÁSOBNÍKY • OCELOVÉ KONSTRUKCE 

 
NEJVĚTŠÍ DODAVATEL ŠNEKOVNIC V ČESKÉ REPUBLICE 

(lehká řada, těžká řada, nerez, abrazivní, ze segmentů, atypické) 

TAURUS, s.r.o., Chrudim 
Lány 52, 537 01 Chrudim, Česká Republika 
tel: + 420 469 687 165, + 420 469 699 161 
fax: +420 469 687 175 
e-mail: info@taurus-sro.cz, www.taurus-sro.cz 
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Nové postupy v hnojení 
rostlin ve vztahu 
ke změně klimatu
Průběh počasí s častými jarními přísušky v posledních letech upozornil na řadu problémů v uplatňovaných 
systémech hnojení rostlin, které bude třeba při obdobných povětrnostních podmínkách v příštích letech 
řešit. Dosud běžně používané postupy v hnojení budeme postupně inovovat a mnohem více se zaměříme 
kromě výživy rostlin také na vliv aplikace hnojiv na kvalitu půdy a její povrchovou strukturu, která má 
rozhodující roli při infiltraci vody ze srážek do půdy. Změna klimatu si vyžádá také změny v technologiích 
zpracování půdy, na které budou navazovat inovované postupy v hnojení rostlin.

Zpracování půdy a organická 
hmota v půdě
Při předpokládaných změnách klimatu 
je nutné věnovat větší pozornost péči 
o půdu a její schopnosti zadržet vodu 
ze srážek a efektivně s ní hospodařit při 
omezení ztrát neproduktivním výpa-
rem, povrchovým odtokem, erozí apod. 
Zpracování půdy bude mnohem šetrnější 
než nyní a každý přejezd techniky po-
suzován z hlediska možného poškození 
půdní struktury, ztráty vody a rozkladu 
organických látek v půdě. Půda by měla 
být co nejdelší dobu během roku zakry-
ta rostlinami nebo rostlinnými zbytky, 
které snižují riziko vodní a větrné eroze, 
omezují výpar a prohřívání půdy v letních 

Graf 1: Množství Corg v půdě po různém zpracování

měsících. Větší uplatnění než nyní budou 
mít konzervační postupy při zpracování 
půdy s přímým setím do mulče nebo pásů 
zpracované půdy (strip till). Z výsledků 
dlouhodobého polního pokusu s různým 
zpracováním půdy (od r. 1995) na stano-
višti v Praze-Ruzyni (hnědozem) vyplývá, 
že k největšímu zvýšení obsahu Corg v půdě 
došlo u půdy bez zpracování s mulčem, 
následovalo minimální zpracování do 
hloubky 10 cm a jen velmi nízký nárůst 
v půdní vrstvě 20–30 cm byl zjištěn po 
orbě (graf 1). Osevní postup je ozimá 
pšenice-hrách-ozimá pšenice-ozimá 
řepka s ponecháním rostlinných zbytků na 
poli kromě hlavního sklízeného produktu. 
Po více než 20 letech polního pokusu se 
v půdní vrstvě 0–30 cm u minimálního 

zpracování půdy zvýšil obsah organického 
uhlíku v porovnání s orbou cca o 10 t C/ha 
a u půdy bez zpracování o 15 t C/ha.

Čím více půdu kypříme a provzduš-
ňujeme, tím více podporujeme minerali-
zační procesy v půdě a uvolňování živin 
z půdní zásoby pro výživu rostlin. Proto 
např. po orbě nebo hlubokém kypření se 
pro rostliny zpřístupňuje více živin než 
při mělkém zpracování půdy, na což polní 
plodiny (např. řepka) při dostatku srážek 
příznivě reagují rychlejším počátečním 
růstem a příjmem živin z půdy. V této sou-
vislosti si často neuvědomujeme, že je to 
také na úkor rozkladu organických látek 
v půdě, kterých bychom měli s rostoucí 
intenzitou zpracování vracet do půdy 
více ve statkových a organických hnoji-
vech s širším poměrem C:N. Nízký obsah 
organických látek v půdě v důsledku 
nedostatečného organického hnojení má 
negativní vliv na hospodaření s vodou 
v půdě a zvyšuje riziko utužení půdy, 
menší stability půdních agregátů, ome-
zení infiltrace vody ze srážek a závlahy 
do půdy.

K udržení, popř. ke zvýšení obsahu Corg 
v půdě bychom potřebovali zapravovat do 
půdy organická a statková hnojiva s po-
měrem C:N vyšším než 20:1, neboť velká 
část uhlíku je využívána půdními mikro-
organismy jako zdroj energie. Mezi tato 
hnojiva v současné době patří komposty, 
separát kejdy skotu, koňský hnůj, sláma 
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a některé rostliny nebo jejich směsi na 
zelené hnojení. Výjimečně také hnůj skotu 
s větším podílem slámy, ale většina hnojů 
má v současné době poměr C:N nižší než 
15:1. Velká část zemědělských podniků 
je tedy schopna vyrovnávat negativní 
bilanci organických látek v půdě jen za-
pravením slámy nebo zeleným hnojením, 
ale problémem je jejich nízký humifikač-
ní koeficient, který se pohybuje jen od 
10–25 % na rozdíl od kvalitního hnoje 
skotu (35–40 %) a kompostu (45–50 %). 
Bohužel u kompostů není podle současné 
normy požadován minimální obsah hu-
musových látek a poměr C:N (např. vyšší 
než 15:1). Málo stabilní komposty s užším 
poměrem C:N pak mohou naopak urych-
lovat rozklad organických látek v půdě. 
Na rozdíl od kvalitních organických hnojiv 
s širším poměrem C:N mohou organická 
a statková hnojiva s úzkým poměrem 
C:N (např. digestát, kejda, drůbeží pode-
stýlka, kaly z ČOV, nestabilizované rych-
lokomposty apod.) a minerální dusíkatá 
hnojiva přispívat k rozkladu organických 
látek v půdě. Hnojení dusíkem zvyšuje 
množství Nmin v půdě, a to nejen vlastním 
vstupem, ale může také podpořit vyšší 
intenzitu mineralizace půdní organické 
hmoty (tzv. priming effekt), což nastá-
vá často u půd hnojených organickými 
a statkovými hnojivy. Přitom na růst rost-
lin může mít snižování poměru C:N v půdě 
po určitou dobu příznivý vliv, protože 
rostliny mají k dispozici větší množství 
živin zpřístupněných z půdní organické 
hmoty. Na jednotku uhlíku se uvolňuje 
více N i dalších živin a snižuje se mikro-
biální imobilizace dusíku z aplikovaných 
hnojiv a z půdní zásoby. To se často proje-
vuje zvýšením obsahu nitrátového dusíku 
v půdě, který je nejčastějším zdrojem 
ztrát N vyplavením, povrchovým smyvem 
apod., čímž se snižuje využitelnost dusíku 
z hnojiv a půdy rostlinami a zvyšují se rizi-
ka znečištění povrchových a podzemních 
vod nitráty.

Na základě výsledků z polních pokusů 
a poznatků ze zemědělské praxe bude 
nutné přehodnotit aplikaci dusíku na 
podporu rozkladu slámy. Před zaprave-
ním slámy do půdy po sklizni obilnin se 
doporučuje aplikovat vyrovnávací dávku 
dusíku pro zlepšení jejího rozkladu. Při 
absenci srážek je však toto opatření málo 
účinné a naopak může podpořit rozklad 
organických látek v půdě v letním obdo-
bí, emise CO2 z půdy, tvorbu nitrátového 

dusíku a zvýšit riziko znečištění vod v ná-
sledujícím období. V našich pokusech jsme 
v sušších letech 2017 a 2018 zjistili jen 
zanedbatelný vliv aplikace N-hnojiv na 
zvýšení rozkladu slámy ve srovnání s ne-
hnojenou variantou (zvýšení do 10 %). To 
potvrdily také výsledky získané v země-
dělských podnicích, kde jsme v průběhu 
podzimu nacházeli v půdě většinou jen 
slabě rozloženou slámu. Důvodem malých 
rozdílů v rozkladu slámy s aplikací N a bez 
hnojení je větší množství zbytkového 
dusíku v půdě po sklizni obilnin, inten-
zivní uvolňování dusíku z organických 
látek v půdě mineralizací po podmítce při 
vyšších teplotách půdy, pozdější začátek 
rozkladu slámy zapravené do půdy (ze-
jména po použití účinnějších fungicidů do 
klasu), k čemuž přispívá častá absence 
srážek. Při začátku rozkladu slámy je pak 
většina dusíku z aplikovaných hnojiv ve 
formě nitrátů, které mohou být po sráž-
kách (bouřky) vyplaveny z půdní vrstvy se 
zapravenou slámou.

Vliv zpracování půdy 
a hnojení na obsah živin 
v půdě
S nárůstem používání bezorebných tech-
nologií zpracování půdy je třeba věnovat 
větší pozornost také obsahu živin v půdě 
a zejména v její povrchové vrstvě. Jestliže 
půdu neobracíme, dochází k akumulaci 
málo pohyblivých živin v horní vrstvě půdy 
(např. P, částečně také K), zatímco v půdě 
více pohyblivé živiny (Mg, Ca) jsou vypla-
vovány do spodních vrstev. Dosud jsme 

obsah živin v půdě hodnotili především 
z hlediska zabezpečení výživy rostlin, ale 
nyní je třeba hodnotit i vliv koncentra-
ce některých iontů na kvalitu půdy, její 
strukturu a schopnost zadržet vodu ze 
srážek. Bude nutné přehodnotit kritéria 
pro hodnocení výsledků chemických roz-
borů zemědělských půd a najít vhodnou 
metodu pro stanovení přijatelných živin 
v půdě z hlediska výživy rostlin. Není 
možné, aby při uplatňování metod preciz-
ního zemědělství bylo doporučováno např. 
hnojení draslíkem na středních až těžších 
půdách při zjištěném obsahu v ornici 
170 mg K/kg (dle Mehlich III, při přepo-
čtu přibližně 700 kg „přijatelného“ K/ha), 
přičemž u bezorebných technologií může 
být v povrchové vrstvě půdy obsah dvoj-
násobný a jakékoliv další hnojení draslí-
kem může mít nepříznivý vliv na strukturu 
půdy a stabilitu půdních agregátů. Navíc 
vyšší koncentrace některých iontů může 
mít v biologicky velmi aktivní povrchové 
vrstvě také nepříznivý vliv na diversitu 
půdních organismů a život v půdě. Při 
přepočtu obsahu živin zjištěného v labo-
ratoři na skutečné obsahy v přirozených 
polních podmínkách je nutné brát v úva-
hu vyšší objemovou hmotnost půd bez 
zpracování nebo s mělkým kypřením ve 
srovnání s orbou. Na grafu 2 je znázor-
něn obsah draslíku (stanoveno metodou 
Mehlich III) v různých vrstvách půdy po 
víceletém používání různých technologií 
zpracování. U bezorebných technologií 
se zvyšuje koncentrace K v povrchové 
vrstvě půdy, zatímco v hlubších vrstvách 
se snižuje. Při paušálním odběru orniční 

Graf 2: Obsah K v ornici po různém zpracování půdy (průměr let 2014–19, Ruzyně)
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vrstvy půdy (do 30 cm) u orby je většinou 
interpretace výsledků analýz z laboratoře 
správná, zatímco u bezorebných tech-
nologií může být doporučováno hnojení 
draslíkem, přestože v horní vrstvě půdy 
(0–10 cm) je například 300 mg K/kg su-
ché půdy a v povrchové vrstvičce 0–2 cm 

více než 500 mg/kg. To může mít nepří-
znivý vliv na povrchovou strukturu půdy 
(obr. 1), stabilitu agregátů a zadržení vody 
ze srážek. Při analýzách povrchové vrst-
vy půd se špatnou strukturou (tvorba 
krusty) ve více zemědělských podnicích 
v roce 2018 a 2019 jsme většinou zjistili 

nízký obsah Corg, nízké pH, vysoký obsah 
K a extrémně nevhodný poměr jedno-
mocných a dvojmocných kationtů. Těchto 
půd stále více přibývá, a jestliže tento 
stav povrchové vrstvy půdy nezlepšíme, 
nemohou být účinné ani doporučova-
né protierozní technologie zpracování 
půdy. Špatná povrchová struktura půdy 
zhoršuje vsakování vody ze srážek ke 
kořenům rostlin, urychluje její povrchový 
odtok a zároveň zhoršuje provzdušnění 
půdy, což může mít nepříznivý vliv na růst 
a zdravotní stav kořenů.

Hnojení dusíkem během 
letošního suchého jara 2020
Také aplikace dusíkatých hnojiv na povrch 
půdy může mít nepříznivý vliv na její povr-
chovou strukturu. Na středních až těžších 
půdách s horší strukturou a vysokým 
obsahem draslíku není vhodné povrcho-
vě aplikovat dusíkatá minerální hnojiva 
s vyšším podílem amonné formy N (sí-
ran amonný, DASA, Ensin apod., obr. 2). 
Během letošního suchého jara zůstávala 
amonná forma dusíku delší dobu v po-
vrchové vrstvičce půdy. U granulovaných 
hnojiv s horší rozpustností zůstávaly na 
povrchu půdy granule, což nejvíce pře-
kvapilo u síranu amonného, zřejmě s po-
vrchovou úpravou granulí (obr. 3). Kromě 

síranu amonného byla zjištěna v polním 
výživářském pokusu na stanovišti v Ruzy-
ni vysoká koncentrace amonného dusíku 
(nad 100 mg N/kg suché půdy) v proschlé 
horní vrstvičce půdy 0–2 cm (stanoveno 
4 týdny po aplikaci hnojiva DASA a Ensin). 
Hnojiva s inhibitory nitrifikace jako Ensin 
a další obecně prodlužují dobu, kdy zů-
stává amonná forma dusíku na povrchu 
půdy a jsou vhodná do vlhčích oblastí 

Obr. 1: Špatná povrchová struktura půdy s vysokým obsahem K v povrchové vrstvě

Obr. 2: Vliv přihnojení ozimé pšenice močovinou (vlevo) a DASA (vpravo) na povr-
chovou strukturu půdy

Obr. 3: Zbytky granulí síranu amonného 6 týdnů po hnojení během letošního suché-
ho jara

Graf 3: Obsah amonného a nitrátového dusí-
ku v půdě po aplikaci LAV a UREAstabil
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s promyvnými půdami, kde omezují riziko 
vyplavování nitrátů. Do sušších oblastí 
s častými jarními přísušky jsou vhod-
nější dusíkatá hnojiva na bázi močoviny 
s inhibitory ureázy. Jak vyplývá z grafu 3, 
po regeneračním hnojení močovinou 
s inhibitorem ureázy (UREAstabil v dávce 
60 kg N/ha) bylo v letošním roce obdobně 
jako v roce 2018 v povrchové vrstvě půdy 
stanoveno po 4 týdnech od hnojení menší 

množství amonného dusíku než po hnoje-
ní ledkem amonným s vápencem. V půdní 
vrstvě 2–30 cm byl zjištěný obsah amon-
ného a nitrátového dusíku velmi nízký 
a srovnatelný s nehnojenou kontrolou.

Při vysoké koncentraci Nmin v proschlé 
horní vrstvě půdy, kde nejsou funkční koře-
ny rostlin, je problematické určovat dávky 
dusíku k následnému hnojení na základě 
analýz rostlin, různých N-testerů apod. 

Po srážkách se může výživný stav rostlin 
významně změnit. Výsledky byly získány 
za finanční podpory MZe ČR č. RO0418.

Ing. Pavel Růžek, CSc.,
Ing. Helena Kusá, Ph.D.,

Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,

Praha-Ruzyně,
Zdroj: Úroda 6/2020

JOSKIN Drakkar – 
multifunkční pomocník
Je tomu již šest let, co belgická společnost JOSKIN představila na veletrhu Agritechnica v Hannoveru 
multifunkční návěs Drakkar, který se díky firmě MOREAU AGRI velmi rychle zabydlel také v naší republice.

Drakkar není zcela tradiční vůz s výtlač-
ným čelem nebo s pohyblivou podlahou, 
ale spojuje přednosti obou těchto systémů 
v jednom velkokapacitním návěsu. Při 
vykládce je přední čelo, které je zároveň 
koncovou částí dopravního pásu, taženo 
dozadu a dochází tak k vyložení převáže-
ného materiálu bez nadměrného protře-
pávání nebo komprese. Takto je dosaženo 
velmi rychlého vyprázdnění korby nezávis-
le na tom, zda je vůz postaven po a nebo 
proti svahu. To je velmi vhodné zvláště při 
převozu senáží a siláží nebo při vykládání 
např. řepy či brambor na dopravníkové 
pásy nebo násypky. Díky kvalitnímu utěs-
nění však lze Drakkar využít také na pře-
pravu jiných plodin (řepka, obilí, …).

JOSKIN Drakkar se vyrábí ve 
dvou provedeních – tandem 
a tridem. Dvounápravová vari-
anta je v provedení 26–41 m3 
DIN (18–22 t) a v základu má 
odpružení Roll-Over boggie, 
které je specifické pro všechny 
dvounápravové stroje JO-
SKIN. Hydraulické odpružení 
je možné na přání stejně jako 
hydro pneumatické odpružení 
oje namísto odpružení listo-
vými pery. Třínápravová vari-
anta již vládne hydraulickým 
odpružením podvozku, hydro-
pneumatickým odpružením oje a obje-
mem 30–46 m3 DIN (24–28 t). Zde už 
jsou standardem také dvě nuceně řízené 

nápravy (první a poslední) 
z nichž ta první je také zveda-
cí. U všech variant je možné 
objem zvětšit doplněním 
nádstavek o výšce 25 nebo 
50 cm.

Aby bylo dosaženo co 
nejmenší hmotnosti stroje, je 
na boční stěny korby použit 
plast. Přední čelo je pak vyro-
beno z plexiskla.

Drakkar je také dodáván 
jako výměnná nástavba pro 
koncept JOSKIN Cargo. Stejně 

JOSKIN Drakkar 7600/33D180

JOSKIN Drakkar jako výměnná korba na podvozku TATRA

Prodejní a servisní středisko Choceň
Na Bílé 1231
Areál Osevy
565 01 Choceň
Telefon: 724723473

dobře jej však lze také využít jako výměn-
nou korbu nákladního auta. Firma MORE-
AU AGRI má zkušenosti s osazením takové 
korby na podvozek MAN a samozřejmě TA-
TRA. Toto je pak velmi praktické například 
pro zásobování bioplynových stanic nebo 
při dlouhých přejezdech z pole na farmu.

David Horák
produkt manager
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pojišťujeme všechny oblasti vašeho života

KLAS Nekoř, a. s.
moderní zemědělství, prodej osiv 
a zemědělské techniky
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