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Žijeme v kraji, kde se extrémy projevily často 
v rámci ČR maximálně. V minulosti největší 
srážkový deficit a letos zase oproti dlouho-
dobému normálu více než 250 % srážek. Je 

pochopitelně dobře, že se doplňují spodní vody 
a zastavil se  katastrofický dopad sucha na naše 
lesy, na stranu druhou ten letošní rok u nás 
v kraji znamenal na rozdíl od ČR pokles výnosů 

Možnosti meteorologické 
podpory zemědělců.

Příspěvek od ČHMÚ

» strana 3

Příspěvek od PGRLF

» strana 7

Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond, a.  s., stabilní 
partner českých zemědělců 
i v nelehké době.

D Í L

Letošní sklizeňsklizeň 
a počasí
Vážení kolegové, protože letošní krajské dožínky byly vlivem neutěšené 
epidemiologické situace zredukované na symbolické minimum, snažíme se 
tak potřebné naše vzájemné setkání a předávání zkušeností nahradit tímto 
druhým Dožínkovým sborníkem. Poslední léta nám připomněla, jak je naše 
podnikání, a tím i lidská obživa, přes veškerý pokrok vědy a techniky závislé na 
počasí. Dopady klimatických extrémů posledních let vidíme přímo na našich 
polích a trochu nepřímo ve světových centrech potravin a v různých migračních 
vlnách.



2 DOŽÍNKOVÝ SBORNÍK RAK PA 2020 – 2.   D ÍL

obilovin meziročně téměř o 10 % a přinesl 
řadu provozních problémů.

My potřebujeme diskutovat a rea-
govat na vývoj klimatu. Je však strašně 
důležité, aby to byla diskuze na základě 
odbornosti, nikoliv populismu a politic-
kého marketingu, abychom se na úrovni 
EU náhodou s celým slavným Zeleným 
údělem neprodiskutovali k takovým kon-
cům, jak se nám to v ČR „povedlo“ okolo 
roušek a covidu.

Letošní rok s nadbytkem srážek nám, 
praktickým zemědělcům, ukázal a stále 
ukazuje u většiny hlavních plodin, jak eko-
nomicky důležité je dokázat nasměrovat 
agrotechnické zásahy do správného oka-
mžiku a ovlivnit tak to málo, co my, země-
dělci, si s pokorou (na rozdíl od aktivistů 
v přírodě nežijících) uvědomujeme, že ovliv-
nit můžeme. K našemu podnikání a roz-
hodování potřebujeme specializovanou 
předpověď počasí zaměřenou pro země-
dělce. Jsem přesvědčen, že máme kvalitní 
tým odborníků s ohromnou tradicí v ČHMÚ, 
a proto s nimi diskutujeme o vytvoření 
speciální předpovědi pro zemědělské potře-
by tak, jak to je v jiných vyspělých zemích. 

Potřebujeme s větší jistotou předpovídat 
zejména vývoj srážek, jedná se o dopady 
nejen do sklizně kombajnové, ale i do skliz-
ně objemných krmiv. A pochopitelně velký 
dopad, ať už ekonomický, tak i ekologický, 
má také přesnější předpověď pro efektivní 
aplikaci POR a hnojení. Z vlastní zkušenosti 
vím, že by bylo dobré posunout situaci, kdy 
agronom dnes často projde 5 až 6 různých 
modelů, které z poloviny řeknou, že pršet 
bude a z poloviny, že nebude. Potřebujeme 
rychlou a přehlednou speciální předpověď 
pro zemědělce s větší jistotou předpo-
vědí srážek v konkrétním místě alespoň 
na 3 dny. Věnujte, prosím, pozornost 
příspěvku ČHMÚ, který je nástřelem 
spolupráce a testování takové speciální 
předpovědi v našem regionu od skuteč-
ných odborníků. Budu rád, když se do toho 
testování připomínkami a ohlasy zapojí 
řada našich členů, předních provozních 
agronomů, abychom tuto záležitost spolu 
s předními meteorology posunuli společně 
co nejdál, jak dnešní věda a technika dovolí 
v zájmu zemědělské praxe.

Tímto sborníkem nahrazujeme i kla-
sický seminář PPP, který není rozumné 

v současné nakažlivé situaci v ČR pořá-
dat. Významným nástrojem pro země-
dělské podnikání právě v době rostoucí 
klimatické nejistoty je zemědělské pojiš-
tění, proto ve sborníku najdete příspěvky 
a nabídky odborníků v této oblasti a na-
jdete zde také příspěvky zástupce třetího 
„P“, a to PGRLF. Jejich článek shrnuje 
aktuální současnou nabídku 10 programů 
a není mnoho zemědělců, kteří by této 
jejich pomoci nevyužili. Chci zdůraznit, že 
PGRLF je institucí, která se podílí nejen 
na významné podpoře zemědělského 
pojištění, ale v době nelehké, jako je ta 
nákazově současná, se významně podílí 
na toku finanční pomoci k zemědělcům.

Vážení kolegové, doufám, že se co 
nejdříve vrátíme k normálnímu stavu 
zdraví v naší populaci a budeme se moci 
ve větším klidu věnovat naší krásné a pro 
společnost důležité práci.

Přeji Vám hodně sil, štěstí a zejména 
zdraví do nastávajících týdnů.

Ing. Leoš Říha
viceprezident AK ČR

a předseda představenstva RAK PA

Ú V O D N Í  S L O V O

Vážení kolegové,
přinášíme druhé číslo dožínkového Sborníku. Jak jsme avizovali v čísle 
prvním, navazujeme na dožínkové výsledky.

Dožínkové věnce, které nám uvázali v za-
hradnické škole v Litomyšli, jsme bohužel 
nemohli všem předat. Věnec jako jediní 
dostali ministr zemědělství při návštěvě 
Pardubického kraje, náměstek pro řízení 
sekce zemědělství a potravinářství MZe 
Jindřich Fialka a prezident AK ČR Jan Do-
ležal. Sklizeň nebyla jednoduchá a stejně 
tak založení nové úrody ozimů. S tím 
souvisí počasí, a i o něm se dočtete na 
našich stránkách přímo od ČHMÚ. Dnes 
jsem jela okolo „přehrady“, která tam 
bude jen chvilku. Zaplavená pole. Určitě 
si veřejnost říká, že prší, a je po suchu. 
Nikdo si neuvědomuje, že globální teplota 
je vyšší. A to, že prší v České republice, 
nic neznamená. V podstatě máme stále 

stejné množství srážek, ale výpar se zvy-
šuje kvůli vyšší teplotě. I červen, červenec 
a srpen byl mimořádně teplý. V našem 
kraji napršelo srážek víc než ve zbytku 
republiky. A tak zase budeme určitě ter-
čem posměchu, že brečíme, když neprší, 
a zrovna tak brečíme, když prší. Těžko 
nezasvěceným asi vysvětlíme, že pra-
covat s přírodou je to nejtěžší, co může 
být. Můžeme plánovat, jak chceme, ale 
když prostě prší, tak prší.

Volby jsou za námi. Sluší se poděkovat 
všem, kteří pracovali pro zemědělství, 
ať už svůj post obhájili nebo ne. Určitě 
si většina z nás uvědomuje, že politický 
život je život jepičí. My jsme velmi úzce 
spolupracovali s panem radním Václa-

vem Kroutilem a děkujeme za vstřícnost 
a podporu naší činnosti.

Ocitáme se naplno, bohužel naplno, 
v druhé vlně COVID−19. Člověk ani nechce 
pomyslet, co by kdyby. Na závěr Vám pro-
to chci popřát především pevné zdraví.

-vr-
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Možnosti meteorologické 
podpory zemědělců
Zemědělství je z hlediska dopadů počasí jedním z nejvíce exponovaných ekonomických sektorů. To, jak 
počasí, jeho změny a extrémy působí na zemědělskou produkci, je velmi komplexní otázkou.

Rozhodně ji nelze zjednodušit na korelace průměrných hodnot 
vybraných meteorologických prvků na výnosy plodin. Velmi vý-
znamné pro výsledné výnosy jsou totiž především různé extré-
my, které se mohou vyskytnout sice krátkodobě během produkč-
ního období, ale ovlivnit celoroční výsledky hospodaření. Navíc 
každá plodina reaguje v rozdílných fázích svého vývoje odlišným 
způsobem a je na počasí a jeho projevy jinak citlivá. Rovněž 
provádění agrotechnických prací je závislé na meteorologických 
podmínkách, například na výskytu srážek, vlhkosti půdy.

Je proto zjevné, že efektivní meteorologický produkt pro země-
dělce musí mít adekvátní časoprostorové rozlišení a musí obsa-
hovat soubor informací, na jejichž základě se každý hospodařící 
subjekt dokáže efektivně rozhodovat v každodenní zemědělské 
praxi.

Nová nabídka služeb ČHMÚ pro zemědělce

V návaznosti na spuštění nového superpočítače a zpřesnění nu-
merického modelu ALADIN, který přináší významné zvýšení kva-

lity poskytovaných meteorologických předpovědí, nabízí ČHMÚ 
Agrární komoře ČR novou mapovou službu. Cílem je umožnit 
zemědělcům pružněji reagovat na aktuální vývoj a předpověď 
počasí. Naše vize je poskytnout českým zemědělcům jednoduchý 
informační nástroj, a to bez poplatku, pouze na základě regist-
race.

Produkt je inspirován službou AgrarWetter, provozovanou 
již 25 let německou národní meteorologickou službou (DWD), 
kterou využívá 99 % německých zemědělců. Tato služba byla 
v posledních letech výrazně graficky a obsahově vylepšena 
a úspěšně se rozšířila také do Rakouska a Švýcarska. V rámci 
dobrých vztahů a vzájemného sdílení dat a informací s DWD 
máme nyní možnost zemědělskou předpověď spustit i v Čes-
ké republice. Kromě vlastní zemědělské předpovědi obsahuje 
nový produkt i přístup ke klimatologickým datům zpracova-
ných pro daný region pro aktuální rok. V českých podmínkách 
by to mohlo uživatelům pomoci snadno získávat data potřebná 
pro uplatnění žádostí pro Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF).
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Teplota vzduchu (°C)

Srážky a výpar (mm)

Relativní vlhkost (%)

Doba slunečního svitu (min)

Směr větru a střední rychlost větru (m/s) ve výšce 10 m

Závěr

Chytré technologie umožňují zvyšování efektivity nejen v země-
dělství. Právě v zemědělství se však uplatnění meteorologických 
produktů pro optimalizaci provozu a zvýšení výkonnosti samo 
nabízí. Pro vytvoření skutečně funkčních produktů a řešení je však 
nezbytná znalost potřeb a preferencí budoucích uživatelů. Rádi 
bychom proto tímto iniciovali spolupráci na tvorbě produktů pro 
sektor zemědělství a zapojení zemědělců do jejich návrhu a tes-
tování.

Dr. Ing. Martin Možný a kol.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), v. 11. 10. 2020

Výpar (mm) <1 1 1 2 2 1 1
Vláhová bilance (mm) +2 0 0 −2 −2 −1 −1
Půdní vlhkost (% VVK) 63 63 63 63 62 62 62
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Jak služba funguje?

Po zaregistrování na webových stránkách služby si zemědělec 
zvolí zájmovou lokalitu/y. Poté se mu zobrazí vlastní týdenní 
zemědělská předpověď/i a má možnost prohlížet klimatická 
data z aktuálního roku pro danou lokalitu/y. Vlastní předpověď 
obsahuje úvodní tabulku se základními údaji a šest interaktivních 
grafů. Po najetí do grafu se zobrazují hodnoty s časovými údaji. 
Vlastní předpovědní model ALADIN pracuje s horizontálním rozli-
šením 2,3 km, jedná se tedy o mnohonásobně vyšší rozlišení, než 
má model Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí 
(ECMWF), a interpolovaným rozlišením 1 km.

Základní údaje o teplotě vzduchu, slunečním svitu, srážkách 
a relativní vlhkosti vzduchu doplňují předpovědi intenzity srážek, 
výparu, vláhové bilance a vlhkosti půdy. Kromě teploty vzduchu 
ve standardní výšce 2 m nad zemí je uváděna i teplota v 5 cm 
nad zemí, pod travním porostem a pod holou půdou. Předpověď 
obsahuje i podrobné informace o směru a rychlosti větru, relativní 
vlhkosti vzduchu a slunečním svitu.

Ve vegetačním období je předpověď rozšířena o další prvky 
s ohledem na probíhající práce na polích a aktuální vývoj plodin 
(obiloviny, řepka, kukuřice, cukrovka, brambory, trvalé travní porosty, 
ovocné a lesní dřeviny). Jedná se například o teploty půdy v různých 
hloubkách, vláhovou bilanci, agrometeorologické podmínky pro pře-
zimování, setí, aplikaci hnojiv a postřiků, sušení sena a sklizeň plodin.

Naším cílem je poskytnout zemědělcům moderní produkt, 
který jim pomůže aktivně reagovat na aktuální rozmary počasí. 
Produkt bude spuštěn s využitím zkušeností našich německých 
partnerů z DWD. Do budoucna počítáme s možností upravení 
produktu s využitím zkušeností a připomínek zemědělců.

Nabízenou službu vhodně doplňují další specializované pro-
dukty ČHMÚ věnované monitoringu sucha, specializovaným ag-
rometeorologickým modelům a poradenství. V rámci monitoringu 
sucha jde o výpočet výparu a vláhové bilance konkrétních plodin, 
možnost využití dat z meteostanic zemědělců pro zpřesnění in-
formací. A ve spolupráci s dalšími partnery také o stanovení abio-
tických a biotických rizik pro vybrané plodiny (projekt Agrorisk).

Dalším příkladem možného specifického produktu může být 
indikace výskytu vhodných/nevhodných podmínek pro aplikaci 
specifického přípravku na ochranu rostlin v zájmové lokalitě jako 
nástroje pro podporu rozhodování zemědělců s cílem optimaliza-
ce efektivity aplikace prostředků dle jejich individuálních nároků či 
omezení ve vazbě na povětrnostní podmínky.

Příklad aktuální podzimní předpovědi počasí 
pro lokalitu Libouchec
Libouchec (336 m)
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Nabízíme nejvýhodnější 
pojištění pro zemědělce

Proč s RENOMIA AGRO
�   Nejlepší ceny i podmínky
�   Široký rozsah pojistného krytí
�   Rychlé řešení škod
�   Speciální pojistné programy

RENOMIA AGRO
je specializovanou značkou 
pojišťovací makléřské společnosti RENOMIA, a. s.,
která disponuje odborníky s dlouholetou praxí v oblasti
pojištění zemědělských rizik.

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

www.renomiaagro.cz

Třetina českých zemědělců na nás denně spoléhá díky individuálnímu a vstřícnému přístupu 
a perfektní znalosti pojistného trhu. Kromě pojištění plodin a zvířat navíc zajistíme nejvýhodnější 
pojištění i pro Váš majetek, technologie či vozidla. 
Najdeme řešení i pro odpovědnostní a osobní pojištění.

AGRO_INZ_2020:185x275  9/4/20  8:26 AM  Page 2
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zdenek.starosta@comagrin.cz    zdenek.slama@comagrin.cz   iveta.ramsova@comagrin.cz

„Pícní směsi  s DLF Fiber Energy, zvyšují produkci 
mléka až o 730 l na dojnici a 70 kg přírůstku ročně.“

Více mléka a více masa s DLF

www.dlf.cz   www.facebook.com/DLF-CZ   Poradenství: +420 725 560 894  Prodej:  +420 727 930 923

inzerce_DLF_mléko_steak_266x180.indd   1 05.08.20   15:44
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Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond, 
a. s., stabilní partner 
českých zemědělců
Nacházíme se v nelehké době, 
která ovlivňuje podnikání 
napříč všemi profesemi 
a odvětvími. Tato nečekaná 
vlna se nevyhnula, jak víme, ani 
českému zemědělství. Proto je 
velmi důležité více než kdy jindy 
mít vedle sebe silného partnera, 
který finančně podpoří naše 
aktivity. Z tohoto pohledu je 
dobrou zprávou, že v současnosti 
funguje v českém prostředí 
několik podpůrných institucí. 
Jednou z nich je právě Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický 
fond, a. s., který pomáhá českému 
zemědělství prostřednictvím řady 
zajímavých programů.

„Hlavní vizí Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu, a. s. je 
trvalá pomoc pro zemědělství a venkov, 
a to prostřednictvím programů podpor, 
které jsou realizovány v souladu s kon-
cepcí Ministerstva zemědělství. Samotné 
programy jsou připravovány v koordinaci 
s již zmíněným Ministerstvem zeměděl-
ství a dalšími zainteresovanými subjekty. 
Prioritou společnosti PGRLF je podpoření 
a zvýšení konkurenceschopnosti českého 
zemědělství, lesnictví, přispět k rozvo-
ji venkova, podpořit zaměstnanost ve 
venkovských oblastech, a v neposlední 
řadě podpořit zabezpečení potravinové 
soběstačnosti České republiky,“ říká před-
seda představenstva PGRLF Vladimír Eck.

Podpůrný a garanční rolnický a les-
nický fond, a. s. působí na českém trhu již 
od roku 1993. V současné době nabídka 
PGRLF zahrnuje celkem 10 programů 
podpor, které jsou určeny pro zemědělské 
prvovýrobce, zpracovatele zemědělské 
produkce a podnikatele v oblasti zpraco-
vání dřeva a lesního hospodářství.

„Vedle nejvíce využívaných podpor ve 
formě subvence částí úroků z komerčních 
úvěrů je také poskytována přímá podpora 
nebo podpora ve formě zvýhodněných 
úvěrů, kde věřitelem je společnost PGR-
LF. Nemalou roli PGRLF plní prostřed-
nictvím podpor pojištění hospodářských 
zvířat a plodin, či pojištění lesních poros-
tů,“ doplňuje místopředseda představen-
stva PGRLF Ondřej Mareček, který rovněž 
dodává: „Naši stávající klienti snáze mo-
hou zafinancovat koupi nové zemědělské 
nebo lesní techniky, nebo například lépe 
dosáhnout na různé druhy pojištění. Naše 
portfolio podpor je velmi široké a klienti 
u nás naleznou dostatek příležitostí, jak 
stabilizovat či rozšířit své podnikání.“

Vybrané programy PGRLF

V rámci svých programů poskytuje spo-
lečnost PGRLF několik možností podpory, 
nejčastěji se jedná o programy Zemědě-
lec, Finanční podpora pojištění, a program 
Investiční úvěry Zemědělec.

Program Zemědělec
Cílem Programu Zemědělec je vytvořit 
předpoklady pro rozvoj zemědělských 
prvovýrobců, kdy příjemce podpory in-
vestuje do pořízení zemědělské techniky. 
Tato podporovaná investice by měla vést 

Předseda představenstva PGRLF 
Mgr. Dipl.-Ing. sc. agr. Vladimír Eck

ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitel
nosti daného podniku a k dalšímu rozvi-
nutí produkce podniku.

Na konci října roku 2019 byla v tomto 
ohledu Podpůrným a garančním rolnickým 
a lesnickým fondem stanovena základní 
sazba podpory ve výši 2,30 % p. a., při-
čemž u mladých zemědělců do 40 let věku 
je podpora navýšena o další jeden pro-
centní bod. Další stanovení sazby proběh-
ne během podzimu tohoto roku.

Podpora Pojištění
Společnost PGRLF v rámci svého portfolia 
podporuje především malé a středně velké 
zemědělce a lesní hospodáře, a to pro-
střednictvím Finanční podpory pojištění. 
Jedná se o úhradu části nákladů prokaza-
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telně vynaložených na platbu pojistného 
u pojištění plodin a hospodářských zvířat. 
Tato podpora se poskytuje podnikatelům 
podnikajícím v zemědělské výrobě a za-
bývajícím se zemědělskou prvovýrobou, 
a je určena pouze malým nebo středním 
podnikům.

Podporou pojištění plodin se rozumí 
pojištění na ztráty způsobené přírodními 
pohromami, např. zemětřesení, laviny, 
sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry 
v přírodě přirozeného původu. Dále pak 
na ztráty kvůli nepříznivým klimatickým 
jevům, jakými jsou mráz, bouře a krupo-
bití, námraza, silný nebo dlouhotrvající 
déšť, sucho a další nepříznivé klimatické 
podmínky. Program nezapomíná ani na 
škůdce rostlin, tedy všechny druhy, kmeny 
nebo biotypy rostlin, živočichy nebo pato-
geny, které jsou škodlivé rostlinám nebo 
rostlinným produktům.

Předmětem pojištění jsou například 
různé druhy ovoce, jakými jsou meruňky, 
jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, 
rybíz, angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, 
švestky, slívy, ryngle, maliny, ostružiny, 
jeřáb černý, jeřáb obecný, kaštanovník 
jedlý, jahody, nebo také trvalé kultury vč. 
školek, tj. vinná réva.

Rovněž se blíží termín stanovení sazeb 
podpory pojištění, které by mělo proběh-
nout v první polovině listopadu 2020. Tyto 
sazby se vztahují na žádosti, které klienti 
podali od 1. ledna 2020. PGRLF je v tomto 
ohledu připraveno maximálně zohlednit 
vývoj letošního roku, který je zcela speci-
fický. I z tohoto důvodu bude tento vývoj 
promítnut do samotných sazeb.

Program Investiční úvěry Zemědělec
Účelem úvěru poskytnutého společností 
PGRLF v rámci programu Investiční úvěry 
Zemědělec je pořízení investičního majet-
ku, který souvisí se zemědělskou prvový-
robou. Klientům může být poskytnut úvěr 
ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

„Pro mnoho zemědělců je tento pro-
gram atraktivní z hlediska možného 
nákupu nejen zemědělské techniky, ale 
i sadbového materiálu pro výsadbu vinic 
na základě povolení pro novou výsadbu. 
Program Investiční úvěry Zemědělec je 
určen pro zemědělské prvovýrobce, kteří 
jsou zároveň malými a středními podniky. 
Zájemci o tento program se mohou hlásit 
v rámci vypsaných kol příjmu žádostí. 
Termín otevření jednotlivých kol příjmu 
žádostí je uveřejněn s předstihem na 

webových stránkách společnosti,“ dodává 
místopředseda představenstva PGRLF 
Ondřej Mareček.

Další programy PGRLF:

Lesní hospodář
Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit 
předpoklady pro rozvoj lesního hospo-
dářství, kdy příjemce podpory investuje 
zejména do techniky a technologií pro 
hospodaření v lesích. Podporovaná inves-
tice vede zejména ke snížení výrobních 
nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, 
dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky 
šetrnějším způsobům hospodaření.

Zpracovatel dřeva
Cílem programu podpory je zpřístupnit 
nákup techniky nebo technologií pro 
zpracování dřeva, které umožní zpracová-
ní dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých 
částech výroby. Podporovaná investice 
musí vést zejména ke snížení výrobních 
nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti 
a dalšímu rozvoji podnikatelských sub-
jektů.

Pojištění lesních porostů
Tento program slouží ke zpřístupnění 
pojistné ochrany lesních porostů, a tím 
i k dosažení vyššího zajištění podnika-
telských aktivit proti nepředvídatelným 
škodám. Úhrada části nákladů musí být 
použita k úhradě prokazatelně vynalože-
ných na platbu pojistného.

Zpracovatel
V rámci programu Zpracovatel jsou pod-
porovány investice na pořízení investiční-
ho majetku, který souvisí se zpracováním 
zemědělského produktu k potravinářským 
či krmivářským účelům. Nákup půdy je 
způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud 
nepřevýší 10 % z celkových způsobilých 
nákladů investice.

Investiční úvěry Lesnictví
Cílem programu Investiční úvěry Lesnic-
tví je vytvořit předpoklady pro stabilizaci 
a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy 
příjemce podpory investuje zejména do 
strojního zařízení a vybavení pro hospo-
daření v lese nebo pro lesní školkařskou 
činnost, přičemž podporovaná investice 
musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti 
a udržitelnosti podniku, zejména snížením 
výrobních nákladů nebo zlepšením a dal-
ším rozvinutím produkce podniku příjemce 
podpory.

Co o PGRLF říkají samotní 
klienti
„Podpora ze strany PGRLF nám jedno-
značně usnadnila podnikání. V dnešní 
době je velmi důležité, že je taková pomoc 
pro udržení podnikání poskytována.“

Rodinná firma zabývající se produkcí 
ovocných a okrasných stromků 

z Královéhradecka

„Díky podpoře PGRLF jsem mohl pořídit 
zcela novou techniku, která mi usnadnila 
práci v lese.“

Zpracovatel dřeva ze Zlínska

„O společnosti PGRLF jsem se dozvěděl 
díky kolegovi, který zde získal podporu 
v rámci programu Zemědělec. My jsme 
u PGRLF využili podpory pojištění a jsme 
velmi spokojení s prací a profesionalitou 
zaměstnanců společnosti.“

Chovatel skotu ze Severní Moravy

O podporu ze strany PGRLF mohou klien-
ti v rámci jednotlivých programů zažádat 
prostřednictvím vyplněného formuláře 
doplněného o další náležitosti. Veškeré 
informace jsou k dispozici na webových 
stránkách společnosti www.pgrlf.cz, zde 
rovněž mohou klienti samotnou žádost 
podat.

Místopředseda představenstva PGRLF 
Mgr. Ondřej Mareček
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Známe i jednodušší způsob,
jak chránit vaše chovy

Pojištění zvířat s nejširší pojistnou ochranou na trhu

•  pojištění všech druhů hospodářských 
zvířat a koní

• kvalitní a rychlá likvidace škod

241 114 114
www.generaliceska.cz Partner Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR

ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
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Sezona pod 
novou vlajkou

Toto spojení vytvořilo nového lídra české-
ho pojistného trhu s více než 28% tržním 
podílem.

Název společnosti Generali Česká 
pojišťovna odráží fakt, že obě značky 
reprezentují stabilní pojišťovny s dlouhou 
tradicí jak u nás, tak v zahraničí, a mají 
za sebou obrovský kus úspěšné historie. 
V novém názvu tak z tohoto důvodu fi-
gurují jména obou pojišťoven. Navíc tím 
tradice obou pojišťoven pokračuje.

Cílem je stabilita 
a spolehlivost
Spojení aktivit a kmenů dvou silných 
a úspěšných pojišťoven má nabídnout 
klientům ještě kvalitnější služby, rychlejší 
likvidaci pojistných událostí, lepší dostup-
nost a širší produktové portfolio, a to jak 
pro malé, střední a velké klienty v oblasti 

průmyslových a podnikatel-
ských rizik a zemědělství, 
tak samozřejmě pro klienty 
z oblasti retailového pojištění. 
Propojení tradice lídra české-
ho pojistného trhu se záze-
mím a silou světové finanční 
instituce má za cíl vytvořit ještě silnější 
a stabilnější pojišťovnu.

Výhody pro klienty

Praktickým přínosem sjednocení je pře-
devším výrazné zefektivnění našich čin-
ností s cílem vytvořit prostor pro inovace 
a zavádění nových technologií, které dále 
zkvalitní a zrychlí poskytování našich 
služeb. Věříme, že výsledky této snahy 
naši klienti pocítí ve všech oblastech 
pojištění, a to jak formou urychlení služeb, 
tak například snížením administrativní 

zátěže. Ambicí Generali České pojišťovny 
je stát v oblasti inovací na čele českého 
pojistného trhu.

V neposlední řadě tato změna přináší 
pozitiva i těm, kteří mají smlouvy u obou 
pojišťoven. A takových klientů není málo. 
Díky spojení aktivit pojišťoven se pro 
tyto klienty zjednoduší správa smluv, vše 
budou mít ve finále k dispozici na jednom 
místě.

Zároveň se všemi změnami však zů-
stává neměnné to podstatné, profesio-
nalita, spolehlivost, kvalita, služby a lidé. 
Věříme, že první sezona pod novou vlajkou 
to bezesporu potvrdila.

Počasí se neptá

Každý rok nám přináší nové zkušenosti, 
jelikož práce pod širým nebem to s sebou 
prostě nese. Opět se ukázalo, že dokud 
není z polí, sadů, vinic a chmelnic sklizeno, 
není radno bilancovat. Letošní rok potrápil 
po delší pauze chmelaře, a kdo nebyl po-
jištěn, smutně přihlížel, jak vichřice pusto-
ší jeho chmelnice, ale pojďme od začátku.

V posledních letech se tradičním rizi-
kem, působícím škody v jarních měsících, 
stal mráz. Jedním z hlavních důvodů, proč 
se tak děje, je stav vegetace, která díky 
mírným zimám a vysokým teplotám na 
přelomu zimy a jara „nezadržitelně letí“. 
Nejinak tomu bylo i letos. Mrazem byly Srpnové vichřice nepřály chmelařům

Je to téměř rok, kdy Česká pojišťovna koupila 
pojistný kmen pojišťovny Generali. Její pojistné 
portfolio se tak od počátku roku 2020 stalo součástí 
České pojišťovny a společnost nese nový název 
Generali Česká pojišťovna.

Mák patří mezi rizikové plodiny
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poškozeny ovocné sady, porosty jahod, 
vinice, ale také porosty máků a řepky. 
Všechny jmenované druhy lze proti to-
muto riziku standardně pojistit, výjimkou 
je pouze peckové ovoce. Své příznivce si 
v letošním roce našlo i pojištění jarního 
mrazu u řepky ozimé. Škody z tohoto 
rizika rozhodně nebyly zanedbatelné. 
Pojistné události ve výši přesahující milion 
korun jednoznačně dokazují, že opodstat-
nění toto pojištění rozhodně má.

Záplavy, splavení i polehnutí

Letošní rok byl, po několika suchých letech, 
bohatý na srážky a někde bylo vody oprav-
du hodně. Vyhlášení povodňových bdělostí 
na mnoha místech jsou toho důkazem. 
Dost bylo i vody na polích, a tak, spíše než 
často v minulosti skloňované sucho, se 
řešily záplavy a splavení, ale také například 

polehnutí, jako důsledek nepříznivých kli-
matických podmínek. I toto riziko lze stan-
dardně pro obiloviny sjednat a v letošním 
roce se význam tohoto pojištění rovněž 
potvrdil. Naštěstí žně byly suché, a tak se 
většinu takto poškozených porostů poda-
řilo s menšími ztrátami sklidit.

Nejčastěji působícím rizikem je kru-
pobití. Ani letošní rok nebyl výjimkou 
a to tak, že jsme se nevyhnuli vyhlášení 
kalamitního stavu. Postiženými regiony 
byly jižní a severní Morava a ani ostatní 
regiony nebyly ušetřeny lokálních krupo-
bitních škod většího rozsahu. Celkový účet 
za škody způsobené krupobitím se bude 
pohybovat okolo 250 milionů korun.

Srpen trápil chmelaře

Když už se zdálo, že lze bilancovat a uza-
vírat účet letošního roku, přišel větrný 

srpen a několik skutečně extrémních 
vichřic, které si pohrály zejména s chmel-
nicemi. Likvidátoři trávili v terénu veškerý 
čas včetně víkendů, aby vše včas prohléd-
li, objektivně stanovili škody a zemědělci 
mohli bez prodlení sklízet. Extremitu 
daného jevu podtrhuje několik kompletně 
spadlých chmelových konstrukcí, a to 
i novějšího data. Za vichřicové škody je-
nom na chmelu Generali Česká pojišťovna 
vyplatí téměř 60 mil. Kč.

Bližší informace o nabízených produktech 
najdete na www.generaliceska.cz, nebo 
můžete poslat dotaz na  
zemedelske_pojisteni@generaliceska.cz.

Alena Stiborová 
Martin Bělina

Generali Česká pojišťovna a. s.

Značit, označovat, 
prokazovat
Trend této doby je mít na vše 
papír. Stejně jako u domů 
se začal používat průkaz 
energetické budovy, bude tlak na 
označování potravin v souvislosti 
s metanem uvolňovaným do 
atmosféry.

Konkrétně jaký dopad měla samotná 
výroba té či oné potraviny na životní pro-
středí. A zajde se ještě mnohem dál, a to 
k samotným zvířatům. Snaha je vyšlech-
tit skot, který rychleji poroste a spotře-
buje méně krmiva, a tím zanechá menší 
uhlíkovou stopu. Při šlechtění skotu se 
kromě užitkových vlastností, jak je známe, 
tedy možná objeví i kritéria ohledně pro-
dukce skleníkových plynů.

Bylo by ovšem mylné myslet si, že 
skot je škůdcem klimatu. K zajímavým 
závěrům došli vědci ze Scotland’s Rural 
College. Podle nich by veganství nevedlo 

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

k ochraně klimatu, protože chov zvířat 
pomáhá zvyšovat biologickou rozmani-
tost. V neposlední řadě jsou dokázány 
pozitivní vlivy při konzumaci masa, a to 
hlavně u dětí především u kognitivního 
a fyzického vývoje.

(Poznámka: Kognitivní znamená poznáva-
cí funkce – vnímání, myšlení, inteligence, 
pozornost, paměť.)

-vr-
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Jsme připraveni 
i na nečekané 
výzvy

Marek Bizoň, 
ředitel Agra 
pojišťovny

Úroda je sklizená, a tak nastává 
čas na tradiční ohlédnutí za 
uplynulým rokem. Byl to rok od 
samého počátku plný nástrah 
a překážek. Jak celou situaci 
a průběh roku hodnotí Agra 
pojišťovna, prozradí její ředitel 
Marek Bizoň.

Máme za sebou další škodní sezonu. 
Jaká byla z pohledu Agra pojišťovny?

Ano, jedna sezona se blíží ke konci, 
ale další se již pomalu rozbíhá. Co se týče 
škod, rok 2020 se zařadil mezi ty ná-
ročnější. Samozřejmě jsme také museli 
zareagovat a přizpůsobit se situaci kolem 
COVIDu.

Můžete být konkrétní? V jakých 
směrech?
Již na začátku pandemie jsme poznali, že 
jsme na tyto situace připraveni. Porady 

Jarní mráz plody jabloní doslova spálil.

jsme vyměnili za online meetingy, osobní 
návštěvy za videokonference a podobně. 
Již před několika lety jsme se vydali cestou 
zjednodušení a zefektivnění práce díky 
novým technologiím. Pro naše klienty 
a obchodní partnery jsme zřídili Klientský 
portál, kde každý najde veškeré dokumen-
ty v elektronické podobě. Tím jsme od-
bourali papírovou dokumentaci. To se uká-
zalo jako dobrý směr a v době, kdy ostatní 
operativně řešili, jak se vypořádat se 
situací kolem COVIDu, my jsme fungovali 
průběžně bez omezení. Že jsme situaci 
zvládli, nás hned záhy začali ubezpečovat 
naši klienti i spolupracující makléři. Tato 
zpětná vazba vám samozřejmě dodá další 
chuť pokračovat v nastoleném směru.

A jaký byl tedy rok po stránce škod?
Letošní rok byl velmi rozmanitý. Již na 
podzim, kdy nám začíná škodní sezona, 
jsme likvidovali stovky hektarů zaoraných 
plodin po poškození škůdci. Jednalo se 
o škody způsobené slimáky, dřepčíky, 
ale i hraboši. A bylo jich opravdu hodně. 
S nástupem jara se pak objevily mrazy na 
ovoci. V této době jsme ještě netušili, co 
nám toto riziko přinese. Na jaře se provádí 
pouze předběžné prohlídky a tyto škody 
mrazem jsou finalizovány až na konci léta.

Začátek nebyl moc pozitivní…
Máte pravdu, nebyl. Ale tím to ještě ne-
skončilo. Jak víte, jsme jediná pojišťovna, 
která již několikátým rokem pojišťuje 
sucho. Říkáte si sucho? Letos? Když bylo 

tolik srážek? Ale březen a duben byly 
velmi suché měsíce. Na 80 % meteostanic, 
ze kterých čerpáme data, byly naměře-
ny podprůměrné srážky, což znamenalo 
plnění pro klienty.

Sucho vystřídaly prudké srážky často 
doprovázené krupobitím. Letos byla nej-
více zasažena Vysočina, střední a severní 
Morava a částečně střední Čechy. Kru-
pobití bylo silné a plošné. Některé škody 
se vyšplhaly až ke 100 %. Krupobití nás 
takto provázelo v podstatě až do září. 
Nevyhnulo se jak polním plodinám, tak 
i ovoci a zelenině, či chmelu. Koncem léta 
se finalizovaly škody mrazem na ovoci 
a ty byly nakonec velmi vysoké, místy až 
katastrofické.

Takže to byl pro pojišťovnu náročný rok?
S ohledem na vyplacené plnění ano. 
Pokud však vezmu v úvahu všechny pře-
kážky a komplikace spojené s COVIDem 
a plošnými omezeními na jaře i teď na 
podzim, tak musím říci, že jsme se s tím 
vším popasovali dobře.

Jak se dařilo pojišťovně z pohledu 
obchodu?
Je důležité, že si i v nelehkých dobách ze-
mědělci uvědomují riziko svého podnikání, 
které se odehrává z velké části pod širým 
nebem. To je důvod, proč si svá hospo-
dářství pojišťují. A my si ceníme toho, že 
čím dál více klientů vkládá důvěru právě 
do nás.

Existuje něco, co vás může ještě 
překvapit?
Samozřejmě vždy je potřeba být ve 
střehu, ale s odstupem několika měsíců 
a týdnů musím říci, že nás tento extrémní 
rok posílil. Věřím, že vše pozitivní z tohoto 
roku přesuneme i do let příštích.

Poslední otázka, co je nyní aktuální? Co 
byste rád ještě zmínil?
Aktuálně provádíme prohlídky nově 
osetých ploch řepkou, kterou ničí přede-
vším přemnožení hraboši. Mnoho našich 
 klien tů využívá možnost pojištění buď jed-
notlivých plodin, nebo i celé výměry nově 
založených porostů právě pro případ škod 
škůdci. Do pojištění se vztahují i rizika 
mráz, zaplavení či zavátí. Zde bych chtěl 
upozornit, že pojištění musí být sjednáno 
do 30. listopadu.

Zdroj: Agra pojišťovna
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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

AXION 900 TERRA TRAC.
Využijte jeho silné stránky.
• Největší palivová nádrž na trhu s objemem 860 l
• TERRA TRAC poskytuje o 15 % lepší trakci a o 50     % menší tlak na půdu
• První polopásový traktor s plným odpružením
• Díky koncepci nízkých otáček šetříte spoustu paliva
• CEMOS dělá Vás i Vaše řidiče ještě lepšími
• Traktor ovládáte intuitivně přes 12“ dotykovou obrazovku CEBIS
• Stisknutím tlačítka za Vás souvraťová automatika CSM a systém řízení 

s funkcí TURN IN převezmou všechny otáčecí manévry

SKLÍZEJTE VÝHODY JIŽ DNES.
AKČNÍ FINANCOVÁNÍ STROJŮ CLAAS

• ÚROKOVÁ SAZBA OD 2,49 %
• ODKLAD SPLÁTEK JISTINY AŽ O 12 MĔSÍCŮ
• OD 0 % VLASTNÍCH ZDROJŮ KLIENTA
• DÉLKA SPLÁCENÍ AŽ 96 MĔSÍCŮ
• RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ UZAVŘENÍ SMLOUVY

Tento materiál má za cíl upozornit na produkty a služby v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků.
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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

Méně prasat
Byla by to dobrá zpráva, kdyby se jednalo o prasata divoká. Bohužel, stav pra-
sat se od roku 1993 do roku 2018 snížil o 70 %. Podobný scénář mají i pícniny 
na orné půdě nebo brambory. Snížily se i celkové osevní plochy. Naproti tomu 
výnosy se zvýšily u obilovin i u řepky. Za zmínku stojí i spotřebitelské zvyky. Od 
sametové revoluce se markantně snížila spotřeba hovězího masa, a to z 30 kg na 
obyvatele na necelých 9 kilogramů. Více jsme si oblíbili kuřecí maso. Snědli jsme 
ho více jak jednou tolik, tj. od roku 1989 byla spotřeba 13 kg na osobu a v roce 
2018 28,4 kg.

Patrně je to i trend zdravé výživy. Snížila se spotřeba vajec, másla, sádla, na-
proti tomu se zvýšila spotřeba rýže, luštěnin, zeleniny, sýrů, a to především těch 
přírodních. Zvýšila se ale také spotřeba méně zdravého alkoholu.

Zdroj: Český statistický úřad -vr-

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A
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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

Claas XERION -Třída sama pro sebe.

• Dvě řízené nápravy Vám nabízí pět způsobů řízení pro nejrůznější využití
• Plynulý pohon pojezdu pro výkon až 530 k Vám pomáhá tím, že šetří pohonné hmoty
• Ovládejte XERION intuitivně přes dotykový displej CEBIS
• XERION TRAC - Na poli je neporazitelný (TRAC s kabinou uprostřed)
• XERION TRAC TS - Chová se k půdě tak šetrně jako žádný jiný (TRAC TS s pásovým podvozkem)
• XERION TRAC VC - Couvání může být tak pohodlné (TRACK VC s otočnou kabinou)
• XERION SADDLE TRAC - Na něj se můžete spolehnout (Spousta místa pro montáž nástaveb)
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Zvýšení efektivity 
v použití dusíkatých 
hnojiv na podzim a v jarní 
sezoně 2021
V tomto období se pěstitelé rozhodují o zásadní otázce, jak v sezoně 2021 co nejefektivněji nakládat 
s jednou z nejvýznamnějších živin, s dusíkem. Jak s ním pracovat s ohledem na nadcházející změny 
v počasí, jak omezit případné ztráty (vyplavením, volatilizací), zamezit rozplavování půdní struktury, jak 
vyhovět zpřísňujícím se legislativním pokynům a jak racionálně nakoupit dusíkatá hnojiva.

Klimatické změny se stále výrazněji 
promítají do řady lidských aktivit a stále 
častěji se projevuje nejistota v příchodu 
srážek v potřebném okamžiku. Rovněž 
celospolečenský zájem na ochranu ži-
votního prostředí nás nutí hledat nové 
cesty. Je neustálý tlak na snižování 
celkového množství dusíku na jednotku 
plochy a na snižování intenzity zpra-
cování půdy v souvislosti s omezením 

půdní eroze. To vše se odrazí ve snížení 
možnosti operativně dodat potřebné 
živiny. Rozhodování, při němž je kladen 
nejvyšší důraz jen na cenu za 1 kg čisté 
živiny bez ohledu na její využitelnost 
a výši ztrát, může být špatné řešení. 
Jedním ze zásadních faktorů v rostlinné 
výrobě je efektivita využití dusíku. Zde 
je nejvyšší požadavek na operativnost 
zásahu a je zde nejvyšší ovlivnění pro-

středím – půdní vláhou, srážkami po 
aplikaci, druhem a zpracováním půdy, 
uložením posklizňových zbytků v půdním 
profilu apod.

Hnojení dusíkem na podzim

Pokud nám legislativa umožňuje podzim-
ní aplikaci dusíku, tak bychom měli zvolit 
hnojivo, které dokáže dostatečně nasytit 

půdní profil amonnou for-
mou dusíku v prokořeně-
ném profilu půdy. Použitá 
forma dusíku nesmí zůstat 
poutaná na povrchu půdy 
a nesmí způsobit rozplavení 
půdních agregátů – to má 
za následek zhoršené za-
sakování vody a zvyšování 
rizika eroze. Takovým hnoji-
vem je bezesporu močovina 
s inhibitorem ureázy, UREA 
stabil. Už s malým množ-
stvím srážek proniká ke 
kořenům rostlin a na rozdíl 
od hnojiv s obsahem amon-
né formy (NH4

+) omezuje 
narušení půdní struktury. 
Přednostně podporuje růst 
kořenové hmoty a nesnižuje 
zimovzdornost rostlin. UREA 
stabil je dusíkaté hnojivo 
chránící životní prostředí 
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a podporuje život půdního edafonu, kte-
rý nám pomáhá rozkládat posklizňové 
zbytky.

Hnojení dusíkem na jaře

S ohledem na časné jarní přísušky je 
potřeba maximálně využít vláhu časné-
ho jara a včasnou aplikací vhodné formy 
dusíku (třeba i ve větší jednorázové dávce) 
vytvořit zásobu dusíku v půdě pro období 
vegetace, kdy se vytváří klasy (květy). Tím 
dokážeme omezit stres rostlin a zajis-
tíme lepší využití vláhy, protože rostliny 
v jednotce přijatého půdního roztoku 
mají větší množství živin. I zde má UREA 
stabil svoje místo. Je vhodná vzhledem 
k nižší potřebě srážek na rozpuštění gra-
nulí, zejména při časném nástupu jara. Její 
aplikace se pozitivně projeví i na kvalitě 
struktury povrchové vrstvy, kde často 
dochází k jejímu rozplavování, zejména na 
půdách s vysokým obsahem jednomoc-
ných kationtů (K+), při použití bezorebné-
ho systému zpracování půdy, po aplikaci 
vyšších dávek organických hnojiv (kejda, 
digestát), při dlouhodobé absenci váp-
nění apod.

U organických hnojiv je situace jasně 
dána tím, co je v podniku produkováno, 
a jaké jsou skladovací a aplikační kapa-
city. U minerálních hnojiv rozhoduje 
o způsobu využití a ztrátách z velké míry 
uživatel. Volba nevhodného hnojiva, či 
nevhodné stabilizace, znamená nižší 
využití, vyšší ztráty a silnější dopady na 
životní prostředí. Znalost forem dusíku, 
jejich vlastností a přeměn je předpo-
kladem úspěchu. Přesto, že v Evropě 
tomu tak není, je ve světě nejrozšířenější 
používání amidické formy dusíku – mo-
čoviny. Močovina je hnojivo s nejvyšší 
koncentrací dusíku mezi granulovanými 
hnojivy, je jeho vhodným zdrojem pro 
půdu i rostliny. Podporuje aktivitu půdní 
mikroflóry a růst rostlin. Má všechny 
předpoklady pro uplatnění v technologiích 
hnojení, především v podmínkách s ne-
jistotou pravidelných srážek. Je v původní 
podobě velmi pohyblivá, velmi dobře 
využitelná rostlinami. Nevýhody, které 
močovina může mít (vyšší ztráty N úni-
kem do ovzduší a delší poutání amonné 
formy na povrchu po přeměně vlivem 
ureázy) lze efektivně odstranit stabili-
zací (inhibitorem ureázy). UREA stabil 
splňuje nejlépe všechny tyto výše uvede-
né požadavky.

Stabilizace dusíku

Stabilizace amidického dusíku spočívá 
v cíleném potlačení jeho přeměn v půdním 
prostředí. K tomu jsou používány inhibito-
ry ureázy a inhibitory nitrifikace, které jsou 
přesně specifikovány v evropské směrnici.

Inhibitor ureázy je určen výhradně pro 
spojení s močovinovým dusíkem. Blokuje 
reakci NH2 → NH4

+ a tedy vznik amonné 
formy (NH4

+). Omezuje hromadění amon-
né formy (NH4

+) v povrchové vrstvě. Zajiš-
ťuje, že se močovina stane rychlým hnoji-
vem s vysokou jistotou účinku po prvních 
deštích – „počká na déšť“ i několik týdnů 
od aplikace při minimálních ztrátách 
únikem amoniaku do ovzduší.

Inhibitor nitrifikace blokuje přeměnu 
NH4

+ → NO3
-. Ve spojení s jakýmkoliv 

hnojivem má za cíl omezení vzniku nit-
rátů NO3

- a vždy znamená maximalizaci 
množství amonné formy (NH4

+) v místě 
kontaktu hnojiva s půdou. Při aplikaci na 
povrch půdy to znamená hromadění NH4

+ 
v povrchové vrstvě, potřebu opakovaných 
dešťů pro účinek N a v případě kombinace 
s močovinou vyšší ztráty únikem amo-
niaku. Přítomnost NH4

+ na povrchu půdy 
znamená zvýšení rizika rozplavení půdní 
struktury a zhoršení zasakování vody.

Při aplikacích na povrch půdy není 
inhibitor nitrifikace prospěšný v kombi-
naci s žádným hnojivem. Jeho přednosti 
se projeví při zapravení hnojiv do půdy, 
kde budou během vegetace aktivní kořeny 
rostlin. Při zapravení na lehkých a pro-
myvných půdách snižuje riziko vyplavení 
při četnějších srážkách.

Kombinace inhibitoru ureázy a inhibito-
ru nitrifikace ve spojení s močovinou není 
pro aplikace na povrch půdy bez zapravení 
prospěšné. Postupně vznikající NH4

+ je blo-
kováno v další přeměně na NO3

-. To zvyšuje 
možnost ztrát únikem amoniaku a potřebu 

opakovaných srážek pro zasáknutí do půdy. 
Toto spojení omezuje využití výhod rychlé-
ho močovinového dusíku.

Inhibitor ureázy – udrží 
optimální vlastnosti 
močoviny
Močovina s inhibitorem ureázy (UREA 
stabil) je rychle působící hnojivo ideální 
pro aplikace na povrch půdy během vege-
tace. Osvědčeným inhibitorem ureázy je 
NBPT, má stabilní a vytrvalý účinek. Před-
pokladem je dokonalé, tzn. rovnoměrné 
nanesení na každou granuli hnojiva. To 
zajišťuje přítomnost inhibitoru ureázy při 
každém kontaktu hnojiva s půdou. Zde 
sehrává zásadní roli formulační systém. 
Z výsledků pokusů vyplývá, že močovina 
s inhibitorem ureázy (UREA stabil) dokáže 
v suchých podmínkách zabezpečit rostliny 
dusíkem často lépe, než LAV, SA, DASA 
apod.

Stabilizace tekutých 
dusíkatých hnojiv
Samostatným tématem je stabilizace 
tekutých dusíkatých hnojiv s obsahem 
amidického dusíku (DAM, AmisaN, Ami-
Phos, SAM apod.). Zde lze ušetřit značné 
prostředky omezením ztrát a zlepšením 
využitelnosti dusíku rostlinami přidáním 
NBPT ve vhodné formulaci. Na trhu je 
osvědčený a ověřený zemědělskou veřej-
ností StabilureN 30, kterým je v současné 
době stabilizována významná část hnojiva 
DAM v ČR. O vhodnosti tohoto řešení, se 
kterým přišla česká společnost (AGRA 
GROUP a.s.) na základě českého výzku-
mu, svědčí nejen obliba u pěstitelů, ale 
také to, že tuto cestu začínají postupně se 
svými produkty napodobovat i jiní výrobci. 
Společnost AGRA GROUP a.s. je průkop-



19DOŽÍNKOVÝ SBORNÍK RAK PA 2020 – 2.  D ÍL

níkem této technologie a dlouhodobě se zabývá mimokořenovou 
výživou a celkovou výživou rostlin. Ve spolupráci s výzkumnými 
institucemi shromáždila mnoho poznatků o chování dusíku po-
mocí značeného dusíku 15N v podmínkách ČR. Je to jediný, přesný 
způsob, jak zmapovat skutečně přesně pohyb dusíku v půdě 
a v rostlině. Výsledky, které ve svých materiálech prezentuje, jsou 
získány v podmínkách České republiky, nikoli v jiných zemích za 
jiných podmínek. Dlouhodobě řeší otázku formulačních systémů 

s cílem zajistit dokonalé nanášení NBPT na granule močoviny, 
nebo co nekvalitnější prostup půdním profilem.

Závěry z dlouhodobých aktivit vedly k poznatku, že nejefek-
tivnějším inhibitorem ureázy je NBPT. Vykazuje vysokou účinnost 
(graf 1), dlouhodobou stabilitu, a ve spojení s optimalizovaným 
formulačním systémem vysoký benefit pro každého uživatele.

Ze zkušeností společnosti AGRA GROUP a.s. vyplývá, že pro 
úspěšné použití dusíkatých hnojiv je nutná znalost agronomické 
problematiky a výroba kvalitního hnojiva. Pokud jsou zajištěny 
tyto pilíře, přinášejí ať pevná, nebo tekutá hnojiva s obsahem 
amidického dusíku a s inhibitorem ureázy efektivní řešení řady 
stěžejních kroků v technologiích hnojení. Tím se stávají příležitostí 
pro výrobce hnojiv, distributory i zemědělce. Navíc se podílejí na 
ochraně životního prostředí snížením úniku do ovzduší, vyplavo-
váním a omezením vodní eroze.

Důležitým faktorem je precizní práce obsluhy aplikační tech-
niky. I dobré hnojivo aplikované nerovnoměrně, nebo nevhodně 
nastavenou aplikační technikou nesplní očekávání, které jste 
do něj při nákupu vložili. AGRA GROUP a.s. se zaměřuje i na tuto 
stránku problému. Snaží se formou poradenské činnosti, která 
je nedílnou součástí aktivit na trhu, nalézt optimální řešení pro-
blematiky výživy rostlin. AGRA GROUP a.s. pro zákazníky nabízí 
ARR (Anorganické rozbory rostlin) s vyhodnocením pomocí meto-
dy DRIST. Dále pro podzimní i jarní hnojení dusíkem odběry N min 
a dále LHN (Lehce hydrolizovatelný dusík). Jedná se o moderní 
a vysoce účinnou metodu zjištění dusíku v půdě, který bude vstu-
povat do mineralizačních pochodů v půdě. Dle této metody země-
dělec dostane informaci, v jakém stavu a kondici má půdu.

Závěrem bychom se vrátili k nadpisu příspěvku:

Zvyšte efektivitu v použití dusíkatých hnojiv.

Nevyužitý kilogram dusíku v osevním postupu představuje 
ztrátu.

Ing. Jaroslav Mráz, Ing. Ivo Janecký
AGRA GROUP a.s.

DSP Engineering s.r.o.
Jiří Pavlík - tel.: 775 717 417, 777 228 713

e-mail: jirip.jun@dspeng.cz

Poradenství, prodej a servis

Profi-Tanker

Měření 
živin 2.0

Tele-Fix
Botkový aplikátor do šíře až 27 m

l přímé měření živin pro kejdu a digestát
l úspora umělých hnojiv až 2000 Kč/ha

l možnost přepínání šířek 
l horizontání přizpůsobení půdě do 1,8 m
l jistý ve svazích Přítlak 

vyšší 
než 
6 kg

06
01

3a
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PIONEER... TO ŽERU!

P7460 FAO 220

P8201 FAO 240

P8358 FAO 260

P8888 FAO 290

P9127 FAO 310

P9415 FAO 350
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Vysoký obsah  

přírodních huminových 
kyselin 

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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zajímavé
množení 
výkonných 
odrůd trav 
a jetelů 
na rok 2021
získáte vysoký výnos hmoty 
a zároveň ekonomický profit 
z namnoženého osiva.

MNOŽENÍ

OSVĚDČEN��H

ODRŮD

OD�ORNÉ

PORADENSTVÍ

DVOU�ÁZOVÁ

SKLIZEŇ

POSKLIZŇOVÁ

ÚPRAVA

NEJEN OSIVO, ALE I KVALITNÍ KRMIVO PRO VÁŠ SKOT

NA�ÍZÍME JETELE, �ESTULOLIA KOSTŘAVOVITÉHO A JÍLKOVITÉHO TYPU, JÍLKY

A DALŠÍ DRUHY TRAV

S V��ĚREM VÁM RÁDI PORADÍME

WWW.KLAS-NEKOR.CZ    KLAS@KLAS-NEKOR.CZ    TEL. 702 120 274, 605 504 774
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tel.: +420 773 837 402, 
info@bioaktiv.cz, 
www.bioaktiv.cz 

  EFEKTIVNÍ 
SYSTÉM VÁPNĚNÍ 

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

BioAktiv CZ s.r.o., +420 773 837 402 

www.bioaktiv.cz 

PŘÍNOS:

Rychlé a precizní zvýšení pH půdy

Časová flexibilita - aplikace vlastní 
technikou i do vzešlého porostu

100 % reaktivita

GRANULOVANÝ 
VÁPENEC 
S PŘÍMĚSÍ 
HOŘČÍKU

GRANULOVANÝ 
KŘÍDOVÝ 
VÁPENEC
 obsah 98 % CaCO3

obsah  
55 % CaCO3  42 % MgCO3
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Jednou jsi dole, jednou 
nahoře
Tuhle písničku Voskovce a Wericha mám ráda. 
Nemám ráda „jednou jsi dole“. A když už tam 
člověk je, proč se musí další starosti přidávat? 
Napadají mě různá pořekadla jako třeba „na větší 
hromadu se líp…“ a zbytek je nepublikovatelný 
takhle veřejně. Můj výčet katastrof je opravdu 
pestrý. Soukromé starosti. 

Pokud se nedaří doma, nechodíte do 
práce obzvlášť naladěni a nesrší z Vás 
pohoda a harmonie. Platí to i naopak. 
Chudák rodina, pokud přijedete domů 
vytočení z práce. Možná jsem jen amatér, 
který neumí tyto roviny od sebe oddělo-
vat. Nevylučuji to, ale opravdu si myslím, 
že nás to, ať chceme nebo ne, stejně 
ovlivňuje.

Druhá vlna COVIDu−19 v plném 
proudu a s ní další restrikce, které platí 
od zítra (tj. 14. 10.). Když jsem poslou-
chala projevy k národu, opět mi tam při 
výčtu jistě důležitých povolání chybělo 
zemědělství. Bude špatné, když by 
lidé neměli teplo, ale pokud by nebyly 
potraviny? Dnes jsem odeslala krátký 
dotazník členům na covidové téma – 
dopady vyplývající z nouzového stavu. 
Asi nemusím rekapitulovat, že systém 
nebude nikdy ke všem spravedlivý. 
Také jsem měla dnes telefonát ohledně 
nákazy v provozu a zajištění pracovníků 
v živočišné výrobě, konkrétně v dojení. 
Ptal se mě člen, co by dělali? Co radit v 
takové době, když je okolo všude taková 
spoušť (čísla nakažených mluví jasně). 
Určitě pamatujete na jaro. Báli jsme 
se a hlídali se, a to nebylo téměř nic ve 
srovnání se současností. Teď opravdu 
nevím, neumím poradit. Mám vztek 
na systém, respektive na nesystém. Já 
dokážu pochopit, že jsou potřeba nějaká 
mimořádná opatření. Dokážu pochopit, 
že budu sedět doma a nepoletím k moři. 
Dokážu pochopit, že budu nosit roušku. 
Mně to přijde jako naprosté minimum, co 
by pro to člověk mohl udělat. Odřízli jsme 

od sebe seniory. 
Můžeme dlouze 
diskutovat, co 
je pro ně lepší 
nebo horší, jestli 
sociální izolace, 
kterou staří lidé 
mohou opravdu 
špatně nést, nebo 
možnost nákazy, 
a kdo si to vezme 
na zodpovědnost. 
Člověk to chápe 
jako dočasné ře-
šení. Nechápu ale 
nesystematič-
nost. Nedokážu 
si ale představit, 
jak fungovat 
takhle omezeně 
napořád. Může-
me jen doufat, že 
to nebudeme my a naše rodiny, které si 
vytáhnou toho Černého Petra v podobě 
komplikací. Jistě, může to být jen chřipka, 
však s tou nikdo takových cavyků nena-
dělá, ale kdo se podepíše pod to, že to 
tak opravdu je? Je to přeci něco nového 
a řada z nás měla ve škole něco o bio-
logii, takže víme, jak je to vše složité. 
Píšu často, že se budeme těšit, až se vše 
uklidní, a zase navážeme na naše tradice 
a budeme se potkávat a pořádat seminá-
ře a jednání. Možná se toho hodně změ-
ní. Budeme více elektroničtí. Možná to 
nechceme, protože jen nevíme jak a co. 
Nikdo nemá rád změny, protože neví, co 
očekávat. Absolvovala jsem webinář. Byl 

můj první, a to celkem nedávno. Pokud 
fungoval signál, přistihla jsem se, že jsem 
si chvilku notovala, jak je fajn, že jsem 
nemusela jezdit do Prahy. Takže je dost 
možné, že některé výdobytky této doby 
opravdu převezmeme. Asi se budeme 
muset trochu sami změnit. Já se třeba 
trochu bojím, že mi budou chybět lidé. 
Jsem prostě komunikativní, a když ho-
vořím, často mluvím i rukama. Holt asi 
budu plácat do obrazovky. Ne, jen tím 
chci říct, že spousta z Vás mi moc chybí. 
Buďte zdraví a mějte pevné nervy. Musí 
přeci přijít ten zlom a vyhoupneme se, že 
budeme zase „jednou nahoře“!

-vr-
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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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Nově se do České 
republiky dováží plošný 
pneumatický secí stroj 
MULTIVA FORTE FX6000
– přímé setí (no-till), záběr 6 m, s přihnojením „pod patu“

Uvádíme několik technických specifikací

• Univerzální secí stroj určený pro přímé setí, do zpracované 
půdy, částečně zpracované půdy

• Rám z vysoce kvalitní oceli
• Přesné výsevní jednotky
• Ovládání přes SEED PILOT controller, Seed Pilot ISOBUS, RDS 

ISOCAN
• Alarm pro prázdný zásobník
• Nastavení množství výsevu a hnojení přes ovládací monitor
• Zásobník s centrálním plněním
• Rovnací lišta (srovnání půdních nerovností)
• Rolovací plachta

• Možnost zakládání kolejových řádků přes  
SEED CONTROLLER

• Zadní zavlačovače
• Uzavřené secí disky (osivo, hnojivo)
• Přítlak nastavitelný 50–250 kg
• Znamenáky s horizontálním zvedáním
• Přepravní náprava s koly: 10
• Možnost instalace kontroly průtoku osiva a hnojiva DIGITROLL
• Světla a signalizační vybavení pro přepravu stroje
• Utláčecí kola včetně škrabek
• Společný zásobník pro setí a přihnojení, který je rozdělený 

a lze měnit poměr rozdělení

MOREAU AGRI, spol. s r. o.
Nopova 70, 615 00 BrnoŽidenice | provozovna: Huštěnovice 370, 687 03 Babice
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• Pracovní kola mají stěrku
• Skutečný přítlak na jednotku až 250 kg, nezávislé na hloubce výsevu
• Rychlost setí až 15 km/h
• Stroj je určený jak do upravené půdy, nezpracované, částečně zpracované, tak do travnatých porostů, ale i meziplodin!
• Největší zásobník na trhu v dané kategorii!
• Hloubka výsevu není ovlivněná množstvím (váhou) osiva (hnojiva) v zásobníku
• Vypínání poloviny stroje (option)
• Nastavitelná délka oje, mechanická odstavná podpěra
• Jednoduchá kalibrace výsevu a množství hnojiva
• Pohon vývěvy před hydromotor
• Jednoduché vyprazdňování a čištění zásobníku

CHARAKTERISTIKA
PRACOVNÍ ZÁBĚR 6,00 m

PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA 3,00 m

PEVNÝ RÁM ANO

ROZLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU NA SETÍ/PŘIHNOJENÍ 8000 l, rozložení poměru mechanicky nastavitelné

RYCHLOST SETÍ 8 až 15 km/h

PŘÍTLAK NA JEDNOTKU 50–250 kg

POČET DISKŮ 36

POČET ŘÁDKŮ A VZDÁLENOST – SETÍ A PŘIHNOJENÍ 36 po 16,7 cm

HNOJIVO/OSIVO Umístění v různé hloubce, přes jeden disk

VÁHA 9300 kg

KOLA 250/18–18

POŽADOVANÁ SÍLA TRAKTORU 230–290 Hp

Secí disky (50–250 kg)

Pavel Vítek
obchodní zástupce
Manitou, Joskin, Storti, Monosem, McCORMICK, Landini, Versatile, 
Sulky, Gregoire Besson

Mobil: +420 724 723 473
email: vitek@moreauagri.cz
web: www.moreauagri.cz
středisko Choceň, Na Bílé 1231, 565 01 Choceň



PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

www.rakpa.cz

Agra Group, a. s.

Agra pojišťovna, o. s.

Agrospol Czech, spol. s r.o.

Agroteam CZ, s. r. o.

Agrotrans Otice, s. r. o.

ASTORIE, a. s.

Envi Produkt, s. r. o.

MACH DRŮBEŽ, a. s.

Sberbank CZ, a. s.

Selgen, a. s.

AGRALL, a. s.
zemědělská technika

Agricol, s. r. o.
výroba mléčných výrobků

Comagrin, a. s.
obchod s komoditami

DLF Seeds, s. r. o.
šlechtitelská stanice trav a jetele

Generali Česká pojišťovna, a. s.
pojišťujeme všechny oblasti vašeho života

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

Pioneer Hi-Bred Northern 
Europe Sales Division GmbH
osiva kukuřice, řepky, slunečnice 
a konzervanty

RENOMIA, a. s.
pojišťovací makléřská společnost

VVS Verměřovice, s. r. o.
odborník na výživu hospodářských zvířat 
a domácích zvířat, zvěře i koní

Madiální partner

Generální partneři Hlavní partneři

Partneři

AG NOVACHEM, s. r. o.
BASF, spol. s r. o.
BioAktiv CZ, s. r. o.
ČSOB Leasing, a. s.
DSP Engineering, s. r. o.
Leading Farmers, a. s.
LUMIUS, spol. s r. o.
MASO UZENINY POLIČKA, a. s.
Moreau Agri, spol. s r. o.
SPOLEČNOST PRO ORBU ČR, z. s.
Syngenta Czech, s. r. o.
TAURUS, s. r. o.
Tribula DKP, s. r. o.
Vaspo Vamberk, s. r. o.

Regionální agrární komora Pardubického kraje, Poděbradova 909, 537 01  Chrudim, IČ: 75032431 • telefon: 774 853 225, email: info@rakpa.cz. • Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha 
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