
Zpravodaj

Vycházím z toho, že zachování zdravého selské-
ho rozumu a místních tradic je vyšší hodnota 
než hit jednoho či dvou volebních období v Ev-
ropském Parlamentu. Tím vůbec nechci zleh-
čovat oprávněnou snahu člověka, který dosáhl 
určité úrovně o to, aby začal chránit a pečovat 
o životní prostředí kolem sebe. Na druhou stra-
nu je lidstvo pyšně nepoučitelné. Sotva zjistilo, 
že neporučí větru dešti, tak si dalo za cíl poručit 
klimatu, kde výsledky jsou však hůř prokazatel-
né. Má-li být zelená dohoda opravdu dohodou 
nikoli ideologií v zájmu kulturní krajiny EU, tak 

musí ctít i názory zemědělců, kteří v ní žijí, niko-
liv jen těch, co se v ní rekreují.

Zemědělství je o produkci surovin pro obživu 
obyvatel a toto má zajišťovat v souladu s pří-
rodou tak, aby zůstala i pro další generace. Tak 
je to v pořádku. Nakonec je to i ve Wikipedii. 
V okamžiku, kdy začínáme ze zemědělce dělat 
pouze ochránce přírody či údržbáře krajiny za 
peníze daňových poplatníků, tak to není ten 
model udržitelného zemědělství, a to v zájmu 
obyvatel této země musíme hlasitě připomínat. 
Jinak vznikají sice líbivá, ale krátkodobá opat-
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Nikdy by mě nenapadlo, že 
skončím zrovna v prasečáku. 
Vzhledem k tomu, že jsem ne-
měl jinou možnost přivýdělku, 
jsem se to rozhodl zkusit.

Zemědělství očima 
náctiletých

» strana 8

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Rozhovor s Ing. Martinem 
Sedláčkem, jednatelem 
Profi Press, s. r. o.

» strana 29

Zemědělství jako producent 
základních komodit pro vý-
robu potravin, to je podle mě 
prostě klíčový až existenční 
obor národního hospodářství. 
Ne kvůli procentu na tvorbě 
HDP, ale kvůli tomu, abychom 
měli co jíst, a tedy abychom 
mohli žít. Sadomasochismus 

nebo schizofrenie?
Zelená dohoda z pohledu zemědělské praxe se jeví jako sadomasochismus 
nebo jako schizofrenie obyvatel EU.
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ření, o nichž EU mluví, které jsou však 
často dlouhodobě škodlivé.

Tady v Evropě, zejména v jejím středu, 
máme i při rozumném využívání krajiny 
potenciál uživit své obyvatele a i oby-
vatele z jiných méně šťastných částí 
světa. Jestliže zavedeme opatření zelené 
dohody typu snížení hnojení o 20 %, 
snížení prostředků na ochranu rostlin 
o 50 %, zavedení ekologie na 25 % země-
dělské půdy, tak se může stát, že o tuto 
soběstačnost přijdeme, a to v době, kdy 
hrozí opravdu změna klimatu, a tím mů-
žeme přijít i o nezávislost a další s tím 
spojené EU hodnoty. Globální trh včetně 
trhu s potravinami je velmi křehký a stačí 
málo, viz. covid, a zjistíme, že nám chybí 
základní věci pro život. Jak jsme říkali, že 
si roušky ušijeme, tak krávy si ze dne na 
den nevychováme. Jistý ekologický smysl 
z globálního pohledu by zelená EU opat-
ření měla, kdyby se vztahovala i na výrob-
ky, suroviny a potraviny do EU dovážené. 
Tam se však už nyní ukazuje slabost EU 
a neschopnost toto prosadit. Proč ekolo-
gickým hnutím nevadí dovozy hovězího, 
sóji přes oceán do EU za auta EU, a proč 
místo toho nechtějí místní produkty, 
kde je pak poctivá debata nad uhlíkovou 
stopou? Proč nechceme ekologickou 
produkci pro spotřebitele a chceme jen 
ekologické plochy pro cíle politiků?

Z pohledu našeho národního je potře-
ba hlasitě říkat, že máme v řadě případů 
splněno. U pesticidů a hnojiv je spotřeba 
nižší než ve vyspělé EU, a u pesticidů stále 
klesá. Dobytčí jednotky na hektar mají 
u nás bohužel stejný průběh. Musíme to 
tím spíš hlasitě říkat, že máme zkušenost, 
že my budeme poslušně plnit a ostatní 
k nám budou mezitím přidanou hodnotu 
patřičně valit.

Jsou to někdy v EU paradoxy a znovu 
říkám, nejsem proti EU, na rozdíl od Britů, 
Švýcarů, Norů tu volbu ani reálně nemá-
me. My však nemůžeme snižovat už tak 
nízké stavy dobytčích jednotek. Už nyní 
jsme pod průměrem EU, a i pod průmě-
rem ekologického lídra EU, tj. Německa. Za 
to platíme tím, že nám v osevním postupu 
chybí víceleté plodiny, v orné půdě orga-
nická hmota a vymýšlíme „sofistikované 
programy, jak to vyřešit“, aniž bychom 
řešili podstatu, a to je rozměr živočišné 
výroby odpovídající naší krajině.

U ochrany rostlin je situace ještě horší 
o to, že nemáme legálně čím některé plo-
diny ošetřovat, aby si zachovaly zdraví. Na 

poli vidíme nejen nedostatek víceletých 
plodin, ale úzký osevní postup s převážně 
obilovinami a řepkou, a i ta v teplejších 
oblastech začíná být těžko řešitelná z hle-
diska škůdců.

Zvyšovat ekologickou plochu na 25 % 
zemědělské půdy bez ekologické produkce 
je z hlediska dotační náročnosti a mizivé 
přidané hodnoty neudržitelné, a to mini-
málně ekonomicky.

Někdy opravdu nad některými návrhy 
člověk neví, jestli se z pohledu Evropy jed-
ná o sadomasochismus nebo v lepším pří-
padě obchodní schizofrenii typu dieselgate 
u lidových vozidel v nedávné minulosti. Tak 
jako příroda má určitý systém, tak je dob-
ré, aby ho měla i zemědělská politika.

Podstatou, o kterou se v AK snažíme, 
jsou rovné podmínky na jednotném trhu 
a zároveň, aby podpory dostával zejména 
ten aktivní zemědělec, který tvoří přida-
nou hodnotu a přitom dodržuje veškeré, 
pokud možno rozumné celospolečenské 
požadavky na ochranu přírody.

A další podstata našeho úsilí směřuje 
k tomu, aby vertikála byla nastavena tak, 
že zemědělec prvovýrobce není úplným 
vazalem těch silnějších zpracovatelů a ze-
jména obchodníků, protože pak mohou 
být národní dotace třeba 10 mld., i tak se 
prohýří v akcích obchodních řetězců.

Protože jde o tyto věci v nové SZP 
s velkým dopadem do života EU, a to 
je nejen zemědělců, tak o tom jsme se 
na našich jednáních často bavili, a ještě 
v tom letošním roce bavit budeme. Chce-
me i pro objektivnost těchto debat, aby 
EU ukázala svým obyvatelům dopadové 
studie zelené dohody na jejich životy. 
Ovlivní to ceny potravin, zaměstnanost 
na venkově, soběstačnost, závislost na 
dotacích a jiné.

V rámci EU zastáváme jako AK pozice 
obdobné, jako má naše vláda, ale hlavně 
pozice opravdu výhodné pro naše země-
dělství. Jedná se o následující:

• rovné a spravedlivé podmínky pro 
všechny země EU

• zastropování plateb maximálně na 
dobrovolné bázi s využitím zápočtu 
všech pracovních nákladů

• platbu na prvé hektary chápeme na-
opak jako rozumný nástroj vyrovnání 
jisté ekonomické menší výhodnosti 
podnikatelů menších rozměrů, ale 
pokládáme za spravedlivé tuto platbu 
neohraničovat velikostí jednotlivé firmy

• jsme přesvědčení, že by pestrosti 
našeho zemědělství přispěla maximální 
výše financí na citlivé komodity nebo 
alespoň zachování stávající výše

• nesouhlasíme s evropskou definicí tý-
kající se aktivního zemědělce, protože 
nepostihne, tak jako v minulosti, pro-
blematiku našeho zemědělství. V této 
oblasti však požadujeme v zájmu všech 
daňových poplatníků sledovat efek-
tivnost všech vložených podpor pro 
národní hospodářství

• za velmi důležité z finančního pohledu 
vidíme nutnost kofinancování podpor 
z národních zdrojů ve výši obdobné 
v okolních zemích

Toto vše mělo být už dávno na úrovni EU 
domluveno, ale vzhledem k velmi roz-
dílným pozicím Evropského Parlamentu, 
Komise, Rady ani během 1. pololetí pře-
chodného období na tyto zásadní záleži-
tosti neznáme odpovědi.

Vedle toho se chystá v ČR strategický 
plán, který musíme jako ostatní země EU 
předložit už do konce tohoto roku, a dle 
kterého se bude řídit konkrétní dotační 
politika v našem zemědělství. K jednotli-
vým bodům strategického plánu probíhají 
pracovní skupiny, kde jako zástupci AK 
ČR se snažíme aktivně hájit principy mo-
derního produkčního zemědělství. Zákla-
dem podmíněnosti pro poskytnutí dotací 
v novém období jsou nové DZESy. Velmi 
zjednodušeně řečeno se jedná o velmi 
zpřísněné původní DZESy, kde klíčovým je 
zejména DZES 9, kde se hovoří o minimál-
ním podílu zemědělské plochy vyhrazené 
mimo produkci. Hovoří se o ploše cca 5 % 
z orné půdy, a protože se jedná o velmi 
výrazný zásah do hospodaření, tak se 
snažíme požadovat, aby tady stejně jako 
u ekoschémat byl tento požadavek plni-
telný dusík vázajícími plodinami ve vazbě 
na živočišnou výrobu a meziplodinami. 
Vycházíme z toho, že i stávající greening 
je z 90 % plněn právě tímto způsobem. 
V rámci nové SZP a našeho strategické-
ho plánu se diskutuje o rozdělení plateb 
v rámci VCS, a to včetně jiného rozdělení 
na veškeré velké dobytčí jednotky. Jako 
AK ČR jsme pro zachování stávajících 
kategorií, a to včetně živočišné výroby 
s drobným doplněním o trávy na semeno, 
len a konopí. V rámci nových ekoschémat 
na orné půdě se bude přísněji posuzovat 
vnos organické hmoty do orné půdy, a to 
ve výši 35 % orné půdy, kde došlo k upra-
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vení koeficientu a doplnění požadavků 
postupného nárůstu tohoto podílu z 30 % 
na 35 %.

Důležitá je i finanční stránka věci. 
Podmínky se zpřísňují a financí bude 
zejména ve II. pilíři nejspíš výrazně méně, 
ale i v I. pilíři zahrnutím redistributivní 
platby dojde nejspíš k výrazným změnám 
jednotlivých plateb. U II. pilíře, jestliže se 
nám nepodaří docílit zvýšení kofinan-
cování z národního rozpočtu alespoň na 

60 %, dojde k výraznému pokrácení plateb 
u investic, ANC, AEKO, DŽPZV.

Na závěr chci ocenit otevřenost a po-
drobnost, s jakou všechny tyto záležitos-
ti MZe probírá, a je jasné, že bude dochá-
zet často i k bolestivým kompromisům. 
Jako AK ČR se při těchto jednáních snaží-
me maximálně hájit zájmy našich členů 
a připomínáme, že náš názor se opírá 
o většinu zemědělců, kteří zajišťují obži-
vu obyvatel této země.

Nejen dotacemi je, a doufám, že to tak 
zůstane i do budoucna, živ svobodný ak-
tivní zemědělec. Proto je ještě důležitější 
než zemědělské podpory, aby v tomto 
období, kdy probíhají žně, všichni měli 
nejen hodně zdraví a štěstí, ale také příz-
nivého počasí.

Ing. Leoš Říha
Předseda představenstva RAK PA

Viceprezident AK ČR

Naše pole
Ústřední motiv, ať se to vezme jen dle významu slov, a mohla bych pokračovat na téma vlastnictví, 
pronájmy, ceny apod. Naše pole letošnímu červnu dává ještě jiný smysl – největší a nejvýznamnější 
výstava v Nabočanech, co se „rostlinky“ týká.

Byla to trochu rychlá akce ze strany 
pořadatelů, protože vzhledem k situaci 
s déletrvající pandemií nikdo neví pořádně 
dopředu, co bude. Zrušit se může téměř 
všechno ze dne na den, ale připravit tak-
to velký projekt se za týden určitě nedá. 
Velké díky proto patří hlavnímu pořadateli, 
který výzvu přijal a do příprav se pustil. 
Zvládnul to na jedničku. Myslím si, že 
v letošním roce nabylo Naše pole ještě 
více na významu, a to především ve spo-
lečenské rovině. Vítali jsme se většinou se 
slovy: tak zase po roce! Záhy si uvědomili, 
že jsou to roky dva. Ano, účastnili jsme se 
sice covidových Nabočan 2020, ale pouze 
jeden den a jen někteří. S některými jsme 
se prostě neviděli dva roky! Radost ze 

setkání a vůbec z toho, že můžeme být 
mezi lidmi, byla veliká. Člověk si uvědomil, 
že se zástupci firem anebo s návštěvníky 
se potkáváte pouze na této akci, máte na 
sebe trochu více času.

A tak to bylo pole milé. Počasí nám 
přálo a s účastí jsme byli spokojeni nejen 
my na komorovém stánku, ale i pořada-
telé a prezentující firmy. Porosty vypadaly 
dobře a tváří se slibně, ale nechci nic 
zakřiknout. Je to stejné, jako když děláte 
obchod. Pokud není podepsaná smlouva 

a peníze na účtu, předčasně nejásáme. 
A nad zemědělstvím navíc vždy visí těžký 
protihráč – vyšší moc, a tu nemáme šanci 
ovlivňovat. Zaplať Pán Bůh tedy.

O víkendu se mi podařilo najít tuto 
starou pohlednici. Ať jste věřící nebo ne, 
já, když ji uviděla, jako první mě napadlo 
slovo pokora.

S pokorou tedy budeme věřit, že dobře 
nakročené porosty skončí úspěšně v na-
šich, vlastně vašich, sýpkách.

-vr-

Ú V O D N Í  S L O V O
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Festulolia a jílky jako 
rychlý zdroj krmiva
Průběh letošního jara a počátku léta nebyl právě příznivý pro porosty víceletých pícnin, a i trvalé travní 
porosty. Výnosy hmoty byly mnohdy na 50 % běžné produkce. To znamená, že bude třeba hledat 
alternativní zdroje krmiva, které výpadek nahradí. Možnosti, které řeší tuto problematiku ještě v letošním 
roce, jsou bohužel omezené. Jsou zde ale alternativy, které kromě určité produkce letos na podzim mohou 
zajistit vysokou produkci kvalitní píce brzy na jaře příštího roku. Jednou z nich je využití krátkodobých jílků 
a jílkových festulolií.

Přestože se u nás dlouhodobě na jílky mnohokvěté, ať již ve 
formě jarní – jednoleté, a nebo ozimé – italské, pohlíží jako na 
trávy vhodné pro humidní přímořské klima, jedná se o druh, který 
je nejen v Evropě pěstován především v suchých oblastech. Ob-
dobně i jílková festulolia jsou u nás běžně používána jako součást 
jetelotravních směsí, ale je možné je využívat i v monokultuře, 
jako kvalitní náhradu jílku mnohokvětého.

Je známo, že jílky se u nás dlouhodobě množí a následně se 
osivo vyváží směrem jižní a jihozápadní Evropa (Itálie, Španělsko, 
Portugalsko, Francie), kde leží hlavní centrum využití. Rychle 
rostoucí trh se objevil i v nedalekém Maďarsku, kde se pěstuje 
několik tisíc hektarů zejména jílkových festulolií. Kromě výnosu si 
maďarští zemědělci cení vysoké stravitelnosti vlákniny, a to ze-
jména v letním horkém období, kdy trávy vhodně doplňují kukuřici 
a vojtěšku. Nejde o to, že by zemědělci ve zmíněných zemích „na-
učili“ jílky odolávat suchu, ale našli vhodný systém využití, který 
maximálně využije přednosti těchto trav. Tyto přednosti jsou 
rychlý vývoj po zasetí, který umožňuje výsev i na podzim, a rychlý 
start na jaře využívající zimní vláhu spojený s vysokou produkcí 
v první sečí, která tvoří přibližně polovinu celkového ročního vý-
nosu hmoty.

Zemědělec má několik možností, jak porosty jílků a jílkových 
festulolií využít. První možnost je sklidit první seč v polovině květ-
na a vyset následnou plodinu, jako je kukuřice nebo čirok. Další 
možností je nechat porost do druhé seče, které se sklízí koncem 
června až počátkem července. Po následném zaorání získáme 
velmi dobrou předplodinu pro ozimou řepku, a navíc i s dostatkem 
času pro přípravu půdy. Poslední možností je nechat porost celý 
rok a sklidit i 4 seče. Porost můžeme rovněž ponechat do dalšího 
roku. Zejména jílková festulolia vydrží v našich podmínkách 2 až 3 
sklizňové roky.

Jakou produkci můžeme od porostů jílků a jílkových festulolií 
získat ukazují tabulky. Výsledky pocházejí z firemních pokusů 
DLF Hladké Životice. Uvádíme výsledky z roku 2016, jako „nor-
málního“ roku a pro ukázku i výnosy z první a druhé seče v roce 
2018, který byl a stále je suchý. Hlavní část výnosu každý rok 
představuje první seč, která činí kolem poloviny celkového roční-
ho výnosu. Výnos dalších sečí je více ovlivněn počasím a zejména 
dostatkem srážek, což platí nejvíce pro třetí a další seče. První 

seč dobře využívá zimní vláhu a produkuje i vysokou kvalitu 
píce. V dobrých letech se produkce v první seči pohybuje kolem 
11–14 t suché hmoty na ha (viz. výnos v roce 2016). V sušších 
letech, jako je ten letošní, je samozřejmě produkce snížena, ale 
i tak dosahuje velice solidní úrovně 8–10 t sena z ha, a to i přes-
to, že v dubnu napršelo pouhých 6 mm. Zemědělci mají často 
obavy, že trávy zaschnou a nenarostou. Je nutné si uvědomit, že 
v tomto případě se jedná o porosty na orné půdě v prvním užit-
kovém roce, které jsou velmi vitální a případný stres (nedostatek 
vody a podobně) se projevuje výrazně méně než u starých, vyži-
lých luk a pastvin.

Tab. Výnos jílkových festulolií v roce 2016

1. seč 2 seč

Druh Odrůda

Výnos 
zelené 

hmoty t/
ha

Výnos 
suché 

hmoty t/
ha

Výnos 
zelené 

hmoty t/
ha

Výnos 
suché 

hmoty t/
ha

Festulolium 
jílkové BEČVA 59,2 11,9 9,8 3,5

Festulolium 
jílkové HELUS 53,0 12,6 9,7 4,0

Festulolium 
jílkové ACHILLES 62,0 13,5 11,6 3,9

Festulolium 
jílkové HOSTYN 64,6 14,0 11,3 3,6

Festulolium 
jílkové LOFA 61,0 11,1 9,6 3,4

Agrotechnika

Agrotechnika jílků a jílkových festulolií není příliš komplikovaná. 
Výsev se provádí v září s výsevkem 35–40 kg/ha u tetraploid-
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kterou meziplodinu na své pole zasejeme.
Nastává ten správný čas začít se zajímat, 

Poradenství & Prodej: +420 727 931 042
office@dlf.cz     ·     www.dlf.cz

Naskenuj QR kód 
a zjisti více

Naše nová řada VitalMax obsahuje směsi vymrzající i
nevymrzající, všechny s vynikajícím složením.

Tab. Výnos jílků a jílkových festulolií v roce 2018

1. seč 2 seč

Druh Odrůda

Výnos 
zelené 
hmoty 

t/ha

Výnos 
suché 
hmoty 

t/ha

Výnos 
zelené 
hmoty 

t/ha

Výnos 
suché 
hmoty   

t/ha

Festulolium 
jílkové Hostyn 43,5 10,0 12,0 3,7

Festulolium 
jílkové Lofa 37,1 9,0 12,0 3,8

Festulolium 
jílkové Perseus 39,5 8,9 11,0 3,5

Festulolium 
jílkové Perun 39,7 9,2 14,5 4,3

27. 4. 2021

27. 4. 2020

6. 5. 2021

ních odrůd jílku a festulolií a 25 až 30 kg u diploidních odrůd jílku 
mnohokvětého. Pokud se vyseje jílek dříve – červenec či počátek 
srpna, je možné počítat i se sklizní na podzim. Za krajní termín 
výsevku se dá na podzim pokládat polovina října.

Při pěstování na píci není vesměs nutné použití herbicidů 
vzhledem k rychlému růstu plodiny, která naopak plevele spíše 
potlačuje. Hnojení před setím na podzim není nutné. V případě 
časnějšího výsevu, kdy chceme sklízet ještě na podzim, je nutné 
přihnojení před setím či těsně po něm ve výši 50–60 kg N/ha. 
Hlavní těžiště hnojení je v jarním období. Jílky a trávy obecně po-
třebují pro vysokou produkci intenzivní hnojení dusíkem. Klasické 
doporučení hnojení ve výši 60 kg N/ha pro první seč sice zajistí 
vysokou produkci hmoty, ale je třeba počítat s tím, že obsah dusí-
katých látek bude nižší (8–10 %), vzhledem k „naředění“ dodané-
ho dusíku ve vysokém výnosu hmoty. Pokud chceme nejen vyso-
kou produkci hmoty, ale i dostatečný obsah dusíkatých látek na 
úrovni 12–14 %, musíme dávku dusíku zvýšit na 90 až 120 kg/ha. 
Pro druhou a případně další seč postačuje hnojení na úrovni 50–
60 kg N/ha. Sklizeň a konzervace jílkových porostů je v zásadě 
bezproblémová. Hmota obsahuje vysoký podíl vodorozpustných 
cukrů a snadno se silážuje. A to i v kulatých balících. Zejména 
u druhých a dalších sečí a při velmi suchém počasí si musíme dát 
pozor na sklizňovou sušinu. Už při sečení bývá na úrovni 25–30 % 
a hrozí přeschnutí. Jílky obecně nejsou vhodné pro výrobu sena, 
vzhledem k vysokému obsahu cukrů a jejich hydroskopičnosti. 
Seno se dá usušit z druhých a dalších sečí při velmi dobrém poča-
sí. Je vhodné použít diploidní odrůdy s jemnějšími stébly. Obecně 
je lépe počítat s výrobou senáže.

Závěr

Pěstování jílků a jílkových festulolií představuje další možnost 
produkce vysoce kvalitního krmiva, kterou v současnosti čeští ze-
mědělci využívají mnohem méně než jejich kolegové v zahraničí. 
Tyto trávy mohou být vhodnou alternativou k ozimému senážní-
mu žitu nebo tritikale. Výhodou je kromě vysokého výnosu kvalit-
ní píce i jednoduché pěstování, levné osivo a snadná konzervace.

Ing. Martin Müller Ph.D.
DLF Seeds, s.r.o.
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PIONEER... TEN SYPE!

PT271
PT298
PT275
PX131

JEDINEČNÉ INSEKTICIDNÍ 
MOŘIDLO PRO ŘEPKU

OBSAHUJE PRÉMIOVÉ 
MOŘENÍ
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Výzva z „Našeho pole“ 
i z našich polí
Vážení kolegové z odborné veřejnosti,
pomozte všichni, nám představitelům 
Vaší Agrární komory, přesvědčit veřejnost 
neodbornou, aby si z doby covidové i pro 
zemědělství vzala následující poučení:

Globální svět a trh je velmi křehký, 
a proto každá země potřebuje soběstač-
nost v základních potřebách pro život. To, 
co jsme viděli u nesoběstačnosti v základ-
ním zdravotnickém materiálu, bychom 
neradi viděli u základních potravin.

V odborných záležitostech je nutné na-
slouchat hlasu skutečných odborníků. Tak 
jako o virech musí rozhodovat virologové 
a nikoliv zubaři, tak o osevních postupech 
agronomové, nikoliv „duhaři“.

Zelená dohoda ve své zemědělské části 
musí být dohodnuta i při respektování ná-
zorů skutečných zemědělců. Kdyby tomu 
tak nebylo, hrozí, že se z ní stane zelený 
diktát pro zemědělce, což může přinést 

v době výkyvů, nejen klimatu, nepříjemný 
zelený úděl pro obyvatele Evropské unie.

Připomínejte, prosím, minimálně výše 
uvedené zejména těm z široké veřejnosti, 
kteří mají šanci ovlivnit nastavení SZP 

v České republice, ale také těm, kdo bu-
dou naši zemi ovlivňovat po podzimních 
volbách. Je to ve Vašem vlastním zájmu 
i v zájmu všech.

Ing. Leoš Říha
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Zemědělství očima 
náctiletých
Dneska mě napadlo zkusit založit novou rubriku našeho Zpravodaje. Vedlo mě k tomu to, že je to možná pro 
vás stále dokola z mé strany, a i když naposledy jsem obdržela velmi hezkou smsku: „Tvůj článek o ničem byl 
dobrý!“ (Na vysvětlenou: postěžovala jsem si, že v době covidu se s nikým nepotkávám, a tak nemám o čem 
psát), chtělo by to přeci jen trochu víc. Oslovila jsem tedy adolescenta z mého okolí, ale domluvili jsme se, že 
více konkretizovat nebudeme. Možná to koneckonců bude i v mém vlastním zájmu… -vr-

Vzhledem k tomu, že mě má matka vždy 
„dráždila“ otázkami ohledně zeměděl-
ství – co to roste na poli, a i když mám 
zvířata rád, nikdy jsem se o zemědělství 
nezajímal. Máme několik domácích zví-
řat. Dokonce jsem měl období, kdy jsem 
chtěl chovat prase stejně jako se chová 
pes. Doma zamítnuto a teď po krátkých 
zkušenost jsem i rád. Nikdy by mě nena-
padlo, že skončím zrovna v prasečáku. 
Vzhledem k tomu, že jsem neměl jinou 
možnost přivýdělku, jsem se to rozhodl 
zkusit. Můj první poznatek byl, že mi to 
kupodivu moc nesmrdělo, zatímco ostatní 
stále dokola opakovali, že zápach je to 
příšerný a někdo to prostě nedá. Ne-
pracoval jsem přímo s kanci, nicméně to 
moji práci nezlehčovalo, a že jí teda bylo. 
Prasatům jsem byl já sám úplně ukradený, 
k domácím mazlíkům mají fakt daleko. 
Práce je s nimi velice náročná a ani doma 
jsem se jich nezbavil, to prostě neumyje-
te a ani nevyperete . Možná i proto mi 
každý říkal, že nechápe, že jsem do toho 
šel. Můj další poznatek byl, jak je veřejnost 

o zemědělství neinformována. Když jsem 
kamarádům řekl, že chodím do „JZD“, ne-
dokázali si vybavit, co tam asi tak dělám. 
Také jsem pochopil, že tato práce není pro 
každého, a taky už mě asi nikde v práci 

nepřekvapí takový guláš národností. Práce 
mi u prasat skončila. Myslím, že už se 
tam nevrátím, ale jsem za tu zkušenost 
vděčný.

-LS-

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A
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MICHAL WEBER
obchodní ředitel

 +420 702 062 070
 weber@agroteam.cz

MAREK PAVELEC
obchodní ředitel

 +420 739 312 759
 pavelec@dotin.cz

POSKYTUJEME:
•  dotační poradenství v oblastech PRV, OPŽP, OPR,  

OPTAK a dalších
•  realizace výběrových řízení dle podmínek jednotlivých 

poskytovatelů i dle zákona o veřejných zakázkách
•  provozní poradenství pro zemědělce – havarijní plány, 

provozní řády a další

PORADÍME I VÁM
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Pojištění podnikatelů, měst a obcí
korporátní pojištění ušité přímo pro vaše podnikání

Ing. Martin Olbrich, regionální manažer

• pojištění majetku – tvoří základ pojištění každé 
fi rmy. Komplexní pojistná ochrana, kterou nabízíme, 
ošetřuje mimo krytí katastrofi ckých škod i celou řadu 
dalších pojistných rizik. 

• pojištění přerušení provozu – je druhou základní 
složkou pojištění každé fi rmy

• pojištění odpovědnosti za škodu – tento druh pojiš-
tění je neméně důležitou součástí komplexní ochrany 
společnosti. V případě tohoto druhu pojištění provádí-
me důkladnou analýzu maximálních možných škod, 
na jejímž základě doporučíme odpovídající limity 
plnění a adekvátní spoluúčast.

• pojištění motorových vozidel – nabízíme zpro-
středkování povinného ručení a havarijního pojištění 
včetně všech možných doplňkových pojištění, např.: 
sedadel, čelních skel, zavazadel, pojištění právní 
ochrany atd.

• pojištění strojních zařízení

• pojištění elektronických zařízení

• pojištění managementu společnosti

• zemědělské pojištění

• požární pojištění

• pojištění měst a obcí

• stavebně-montážní pojištění

• pojištění autobazarů a čerpacích stanic

• pojištění ordinací

• fi nanční pojištění záruky v důsledku úpadku pra-
covní agentury

• pojištění tuzemských i vývozních pohledávek  - 
pojištění proti riziku nezaplacení, prověřování a moni-
toring odběratelů a vymáhání pohledávek z obchod-
ního styk

Nabízené oblasti v pojištění:

Jak spolupráce s námi probíhá?

1. 2.
3. 4.

zhodnotíme Vaši situaci 
(riskmanagement)

navrhneme Vám nejvhodnější pojistná 
řešení (vybereme nejvhodnějšího pojisti-
tele)

pečujeme o Vás (spravujeme pojistné 
smlouvy, řešíme pojistné události) budujeme vztah založený na důvěře

olbrich@astorieas.cz

724 488 212

letak podnikatel traktor olbrich.indd   1 05.03.2021   11:12:31

Bramborové 
razítko
Snížení byrokracie. Heslo, které si křížem 
krážem odvětvími a politickými stranami 
bere do úst téměř každý. Obdobně to bývá 
s různými značkami a certifikáty, konkrétně 
u potravin. Jak jsme dopadli se zákonem 
o potravinách, víte, a je možné, že se názory 
na něj různí i v našich řadách. Přesto máme 
společný cíl – zemědělskou výrobu. Snažíme 
se tlouct do hlav spotřebitelům, že „naše“ 
je dobré. Tlučou jim to do hlav i obchodníci 
vesměs podmanivými reklamami. Končí to 
stejně cenovkou, na což naši spotřebitelé 
slyší. Je těžké přesvědčovat a samotný 
spotřebitel musí být často zmatený. Měl by 
se ale ptát, odkud je to či ono? Pokud najde 
jen z EU, moc taková informace neznamená. 
Naděje ale svítá našim bramborám. Bram-
boráři mají novou značku Q CZ. Letošní úro-
da by už tak mohla být značena. Co to zna-
mená? Brambory s touto značkou jsou z ČR, 
a tak by je měli zákazníci rozlišovat od těch 
dovezených. Ty jsou sice na pohled, jako by 
je právě vyorali, ale často můžou být ošet-
řeny prostředky, které zdánlivou čerstvost 
mají na svědomí. Vize je, abychom byli v roce 
2030 soběstační i v této základní potravině. 
Není naše původem, ale je tu tak dlouho, že 
si jídelníček bez brambor lze jen těžko před-
stavit. Přejeme tedy dobrou a včas sklizenou 
úrodu všem bramborářům.
 -vr-

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A
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Staňte se 
členem 
týmu 
našich 
likvidátorů

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. www.agro.basf.cz

Butisan® Aqua Pack
Obsahuje Butisan® Star + Stomp® Aqua

Trojí síla správného rozhodnutí!
  Třísložkové preemergentní řešení bez rizika fytotoxicity
  Účinný na běžné i nově problematické druhy plevelů 
  Dlouhodobě účinný díky reziduálnímu působení

www.agro.basf.cz
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Osvědčené převodovky ZF

I nadále jsou v traktorech McCormick řady 
X7 využívány čtyřstupňové plynulé převo-
dovky výrobce ZF, které jsou známé svou 
spolehlivostí a výborným přenosem síly.

Budoucnost traktorů 
McCormick
Nyní přichází na trh modernizované 
modely traktorů McCormick ve všech 
řadách a první z nich je právě řada X7.6 
VT-DRIVE, která již brázdí česká pole. 
V brzké době naběhnou na náš trh všech-
ny modelové řady traktorů McCormick 
splňující přísnou emisní normu STAGE V, 
a budou k dispozici traktory od malých 
rozměrů a výkonu od 30 koní, přes trakto-
ry viniční, až po velké traktory s výkonem 
až 310 koňských sil, přičemž bude na 
výběr několik typů převodovek a stupňů 
výbavy, jak je již u traktorů McCormick 
zvykem.

Tadeáš Kachník
Moreau Agri

V minulých dnech dorazily do České republiky první traktory 
McCormick modernizované řady X7. Konkrétně se jedná o modely 
McCormick X7.624 VT-DRIVE, které si ihned našly své nové majitele.

Nové motory

Spolehlivé šestiválcové motory FPT 
Betapower Fuel Efficiency splňují přís-
nou emisní normu STAGE V a poskytují 
výkon od 194 po 240 koňských sil. Pro 
pohodlnou každodenní údržbu stroje jsou 
veškeré chladiče plně výklopné a jedno-
duše udržitelné v čistotě. Pro zajištění 
maximální životnosti a provozuschopnosti 
jsou motory schopny samy na základě 

provozních podmínek vyhodnotit a upravit 
servisní interval, aby nedocházelo k pro-
vozu stroje s motorovým olejem se sníže-
nou kvalitou.

Pohodlí obsluhy

Nový, přepracovaný vzhled kapoty a ka-
biny umožnil osazení traktoru kvalitním 
360° LED diodovým osvětlením, které 
je nově plně konfigurovatelné přes hlav-
ní ovládací displej traktoru a poskytuje 
perfektní světelné podmínky za všech 
situací.

Standardně je traktor vybaven přední 
nezávisle odpruženou nápravou a odpru-
ženou kabinou.

Veškeré ovládání stroje je ergonomic-
ky uspořádáno na pravé loketní opěrce 
a slouží k ovládání všech funkcí traktoru. 
Již jako standard je traktor dodáván s 12" 
ISOBUS displejem. V případě vybavení 
traktoru autopilotem se traktor dovybaví 
druhým displejem.

Modernizovaná řada 
kolových traktorů 
McCormick X7

1. Nový McCormick X7.624 VT-DRIVE

2. Denní údržba není žádná otrava. Výklopné 
chladiče napomáhají jejímu rychlému prove-
dení.

3. Ergonomicky umístěné ovládací prvky 
zajišťují komfortní ovládání stroje

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

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

4. V podniku služeb Jasno Jasenná současně 
využívají obě generace traktorů řady X7
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Radní Miroslav Krčil: 
Oceňuji odvahu 
pořadatelů
Jak hodnotíte letošní ročník zemědělské výstavy  
Naše pole v Nabočanech?

Oceňuji především odvahu pořadatelů, že v této složité a nejisté 
době udělali v podstatě krok do neznáma a výstavu připravili 
v tradičním formátu. Pan ředitel Martin Sedláček a jeho tým od-
vedli skvělou práci. Letošní ročník byl podle mého názoru důležitý 
nejenom z pohledu samotné náplně expozic. Byl důležitý přede-
vším kvůli tomu, že poskytl prostor a lidé se mohli po tak dlouhé 
době plné omezení vůbec potkat. Myslím, že právě tohle už nám 
všem hodně chybělo. Za to určitě patří celému týmu organizátorů 
poděkování.

Co vás letos na výstavě zaujalo?
Na jednu stranu to byla část expozice, která se věnovala budouc-
nosti – zapojení robotů do zemědělské výroby. Na straně druhé 
naopak historie, sklízecí mlátička ŽM 330 české výroby, kterou 
kompletně zrekonstruovali a uvedli do provozního stavu pracov-
níci společnosti Oseva Agri Chrudim.

Počítá Pardubický kraj s podporou výstavy Naše pole i do 
budoucna?
Tato akce si podporu určitě zaslouží a my s ní počítáme, protože 
Pardubický kraj si zemědělců váží. Nejenom, že jde o významnou 
akci z pohledu odborné veřejnosti, ale i široká veřejnost laická 
tady může načerpat spoustu zajímavých a hlavně realitě odpoví-

dajících informací. V dnešní době, kdy se na nás z médií doslova 
valí spousta nesmyslů a zemědělci jsou často očerňováni, je 
dobré mít možnost zeptat se přímo hospodářů.

Nyní už se připravuje další ročník. Jaký bude?
Osobně věřím, že normální… Tedy, že bude možné výstavu usku-
tečnit v tradičním formátu. Snad neprozradím žádné tajemství, 
ale pořadatelé chystají zajímavé novinky, a na některých by se 
mohl podílet i Pardubický kraj. 

P Ř Í S P Ě V E K  P A R D U B I C K É H O  K R A J E
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Jak průběh financování hodnotíte, 
jste s bankou spokojeni?
Po celou dobu čerpání úvěru jsme 
byli v kontaktu se zástupcem banky 
Martinem Typlem. Jeho přístup byl 

Pane řediteli, představíte nám 
Vámi vedený podnik? 
Od začátku roku 2020 jsme se 
přejmenovali z původního názvu 
Zemědělské družstvo vlastníků 
„Štědrá“ Tutleky. Činností navazujeme 
na původní JZD založené v roce 1975. 
Nyní obhospodařujeme více než tisíc 
hektarů zemědělské půdy v několika 
katastrech, zaměřujeme se na 
rostlinnou i živočišnou výrobu.

Co je u Vás v letošním roce nového?
Měsíc červen přináší konec velké 
investiční akce. Dokončili jsme výstavbu 
nové produkční stáje pro 254 dojnic. 
Nevyhovující stáje pro dojnice ve 
středisku Tutleky a Lupenice, na kterých 
se podepsal zub času, nás donutily 
k výstavbě nové, do které budou 
všechny dojnice z obou středisek 
umístěny. Naším cílem bylo zlepšit 
welfare zvířat, navýšit kapacitu dojnic 
a modernizovat pracovní prostředí 
pro naše zaměstnance. Stávající stáj 
v Lupenici budeme i nadále využívat 
jako porodnu a k ustájení suchostojných 
krav, což nám umožní navýšit počet 
zvířat. Rozpočet na tento projekt byl 
kolem 63 milionů korun.

Jak jste si s financováním tohoto 
projektu poradili?
Jeho realizaci bychom nebyli schopni 
zvládnout pouze z vlastních zdrojů, 
proto jsme byli nuceni hledat silného 
strategického partnera, který by nám 
s financováním pomohl. S poptávkou 
úvěru jsme oslovili několik bankovních 
ústavů a volba padla na Sberbank, 
která nejlépe obstála v hodnocení 
našich kritérií, které jsme si pro výběr 
financování stanovili.

profesionální a spolupráce fungovala na 
výbornou. Stavbu máme dokončenou 
a je těsně před kolaudací. Rád bych 
poděkoval za profesionální přístup 
a spolupráci všem pracovníkům banky 
Sberbank.

ZD Štědrý potok dokončuje 
velkou investiční akci
„Bez silného strategického partnera 
bychom ji nebyli schopni zvládnout. 
Sberbank nejlépe obstála v hodnocení 
našich kritérií,“ říká v rozhovoru Miroslav 
Černíček, ředitel ZEMĚDĚLSKÉHO 
DRUŽSTVA ŠTĚDRÝ POTOK v Lupenici.

Dokončená produkční stáj pro 254 dojnic

Investice
• splácení sjednáme podle 

sezónnosti peněžních toků 
zemědělského podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• financujeme nákup i refinancování 

již nakoupené půdy až do 100 % 
kupní ceny

• splatnost až 20 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí 

běžných provozních potřeb 
v průběhu sezóny 

• zajistíme předfinancování dotací

Zajištění kurzového rizika 
u dotací pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant spořicích 

účtů v CZK se zhodnocením až 
0,20 % p.a.

Zemědělská technika
• financujeme 100 % kupní ceny 

včetně DPH
• splatnost až 8 let

Dotační poradenství
• máme zkušené odborníky, kteří 

pomohou v oblasti dotací
• hledáme řešení přesně na míru 

podnikatelského záměru
• dlouhodobě a úspěšně 

spolupracujeme s PGRLF, naše 
produkty jsou kompatibilní 
s podmínkami fondu

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE

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

SB21-063 medialni prezentace 2021-06TISK - ZD Stedry potok.indd   1SB21-063 medialni prezentace 2021-06TISK - ZD Stedry potok.indd   1 16.06.2021   13:5816.06.2021   13:58
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Pojištění plodin s nejširší pojistnou ochranou na trhu

•  pojištění všech druhů pěstovaných plodin a trvalých kultur

• kvalitní a rychlá likvidace škod

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

ZNÁME JEDNODUŠŠÍ ŘEŠENÍ,

JAK ZACHRÁNIT VAŠI ÚRODU
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Listová výživa INNVIGO
Innvigo platí za mladou a dynamickou společnost, která se úspěšně etablovala na českém trhu, stejně tak 
jako v zemích po celém světě. Přinášíme konkrétní řešení v oblasti ochrany rostlin v podobě široké nabídky 
zajímavých chemických přípravků. Ne všichni ovšem ví, že Innvigo znamená i výživa rostlin, konkrétně 
výživa listová (foliární), která má své nepostradatelné místo v moderním zemědělství. Na výběr je hned 
z několika produktů.

FERTISILINN

V posledních letech se v odborných kru-
zích stále více hovoří o důležitosti křemí-
ku ve výživě rostlin. V zemědělství však 
zůstává téměř nepovšimnut, přičemž za 
posledních pár let se množství křemíku 
v půdě snížilo zhruba o 30 %. Křemík 
je druhým nejrozšířenějším prvkem 
v zemské kůře a ve svém anorganickém 
stavu jako křemen není příliš reaktivní. 
Nejefektivnější a nejpřijatelnější formou 
pro rostliny je kyselina ortokřemičitá 
(Si (OH)4).

Obecně lze tvrdit, že křemík dodává 
rostlinám jakési formativní síly, které 
jsou částečně schopny potlačovat plísňo-
vé choroby, zpevňovat stébla a celkově 
ztěžovat škůdcům průnik do rostlinných 
pletiv.

Fertisilinn kromě křemíku (kys. or-
tokřemičitá – 2,5 %), obsahuje i některé 
mikroelementy k podpoře fyziologických 
procesů rostlin. Jedná se o B (0,3 %), Cu 
v chelátu EDTA (1 %), Mo (0,2 %) a Zn 
v chelátu EDTA (0,6 %). Chelatace jako 
taková výrazně usnadňuje příjem stopo-
vých prvků.

Použití je v obilninách do fáze me-
tání nebo v řepce od počátku vegetace 
do kvetení v dávce 0,5–0,8 l/ha. Velmi 
dobrých výsledků bylo taktéž dosaženo 
v cukrové řepě, kde byl výnos navýšen 
o necelých 15 % při dávce 0,5 l/ha a cu-
kernatost o 9 % při dvou dělených aplika-

cích (4–6 listů + začátek kvetení), taktéž 
v dávkách 0,5 l/ha.

OPTI

Z NPK hnojiv nabízí naše společnost oblí-
benou řadu OPTI. Jedná se o dva plodino-
vě specifické produkty, a sice OPTI OBIL-
NINY & OPTI ŘEPKA (tabulka č. 1):

OPTI obilniny obsahují základní mak-
roprvky v poměru 14:16:16 s plodinově 
vyváženým poměrem mikroprvků v che-
látové formě (EDTA, DTPA). Mezi hlavní 
benefity tohoto produktu patří podpora 
kořenové aktivity, lepší příjem živin z půdy 
(především dusíku), zvýšení obsahu 
chlorofylu a intenzity fotosyntézy. Rost-
liny jsou vitálnější a méně stresované. 
Po zimním období tedy ideální k rychlé 
regeneraci a nastartování poškozených 
a stresovaných porostů. Aplikujeme od 
fáze odnožování po začátek metání v dáv-
ce 3 kg/ha.

OPTI řepka má poměr makroprvků 
více ku prospěchu kořenového systému, 
a sice 11:15:21. Stejně jako v předchozím 
produktu obsahuje mikroprvky v che-
látové formě (EDTA, DTPA) k podpoře 
fyziologických procesů plus bor, který je 
nezbytným opatřením ve výživě řepky 
ozimé. Neméně důležitá je i síra, kde se 
po vlhké zimě předpokládá vyšší nedo-
statek.

Aplikujeme od začátku vegetace do 
fáze zeleného poupěte v dávce 3 kg/ha.

Hnojiva OPTI jsou ve formě rozpust-
ných granulí.

TOP CROPVIT

Loňskou novinkou v portfoliu společnosti 
Innvigo je nová generace suspenzních 
listových hnojiv ve třech plodinově speci-
fických koncentrátech. Jedná se o vyváže-
ný poměr mikroelementů (tabulka č. 2) ve 
vysokých koncentracích v chelátové for-
mě. Obecně lze říct, že čím vyšší koncen-
trace prvků je, tím je i rychlejší příjem, což 
je zajímavá skutečnost vzhledem k době, 
která je potřebná k absorpci některých 
živin (např. mangan 2 dny, molybden až 
12 dní). Z hlediska příjmu je i výhodná 
kombinace chelátových prvků s močovi-
nou nebo DAMem, kdy se může zvyšovat 
příjem stopových prvků téměř o polovinu. 
Lze kombinovat i s hnojivy řady OPTI nebo 
jako dvě dělené aplikace (první aplikace 
OPTI, druhá Top Cropvit). Dávkování je 
u všech hnojiv Top Cropvit stejné, 1 l/ha.

Top Cropvit obilniny je jednou z mož-
ností, jak snáze dosáhnout potravinářské 
kvality. Měď má pozitivní vliv na délku 
a plnost klasu a prokazatelně zlepšuje pří-
jem a metabolismus dusíku (obsah N-látek 
a lepku v zrnu), a to i při nízkých teplotách. 
Navíc je důležitá pro tvorbu ligninu, čímž 
snižuje riziko poléhání. Mangan se podílí 
na zvýšení obsahu chlorofylu a následném 
zlepšení fotosyntézy. Zinek a molybden 
na podpoře dělení buněk a zajištění všech 

Tabulka č. 1: Obsah živin v hnojivech OPTI v g/l

Dusík Fosfor Draslík Hořčík Síra Bor Měď Železo Mangan Molybden Zinek

OPTI OBILNINY 140 160 160 30 180 x 3 1,5 5 0,4 1,5

OPTI ŘEPKA 110 150 210 20 190 15 1 1,5 2 0,4 1,5
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info_cz@innvigo.com | INNVIGO Agrar CZ | www.cz.innvigo.com

Nová řada suspenzních listových hnojiv

TOP CROPVIT

  Vyvážený poměr mikroprvků v chelátové formě 
  Nejvyšší koncentrace mikroprvků na trhu(B, Cu, Mn, Mo, Zn) 
  Výjimečná formulace hnojiva 
  Tři plodinově specifické koncentráty  
  Nízké aplikační dávky 

Hlavní benefity
  Podpora kořenové aktivity
  Lepší využití živin z půdy
  Výrazná eliminace stresu
  Zvýšení obsahu chlorofylu a intenzity fotosyntézy
  Zlepšení vitality rostlin
  Regenerace jarních porostů
  Pozitivní ovlivnění výnosotvorných prvků 

důležitých enzymatických funkcí. Dle 
pokusů v ZS Rý mařov vyšla nejlépe aplika-
ce u pšenice ozimé (Toras) v BBCH 25–32 
v dávce 1 l/ha a u ječmene jarního (Laudis) 
v BBCH 25 v dávce 1 l/ha. U pšenice došlo 
k navýšení výnosu o 6 % a u ječmene o ce-
lých 28 % oproti kontrole.

Top Cropvit řepka obsahuje navíc bor, 
který jakožto stěžejní mikroprvek podpo-
ruje růst kořenů a příjem živin stejně tak 
dobře, jako tvorbu generativních orgánů 
(např. vytváření semen v šešulích). Spo-
lečně s mědí zvyšují odolnost rostlin proti 
nízkým teplotám. Rostliny jsou tak méně 
náchylné, méně stresované a porost je 
daleko vyrovnanější. Nemalou měrou 

tomu přispívá i zrychlení fotosyntézy 
pomocí manganu a nastartování enzy-
matických funkcí díky zinku a molybdenu. 
Doporučená aplikace je od začátku vege-
tace do tvorby poupat.

Top Cropvit Zn+ je primárně určen do 
máku a kukuřice. Výborných výsledků 
bylo dosaženo u máku při pokusech 
v ZD Lešany, kde nejlépe vyšla varianta 
s dělenou aplikací ve fázi prodlužovací 
a viditelného poupěte v dávce 1 l/ha. 
Oproti kontrole byl výnos makoviny 
navýšen o necelých 60 kg/ha, z čehož 
plyne, že zinek je nezbytný pro úspěšné 
pěstování máku. Celkově mák není pří-
liš náročný na výživu (kromě Zn), ale je 

Bor Měď Mangan Molybden Zinek

TOP CROPVIT OBILNINY x 34,5 75 0,9 45

TOP CROPVIT ŘEPKA 10,5 9 84 1,5 33

TOP CROPVIT Zn+ x 18 48 0,75 75

Tabulka č. 2: Obsah mikroprvků v hnojivech Top Cropvit v g/l

velmi citlivý na stres. Ten je eliminován 
zejména měďnatou (Cu) a manganovou 
(Mn) složkou přípravku Top Cropvit Zn+. 
Zinek je nutný pro tvorbu růstových látek 
a kvalitní opylení. U máku hraje důleži-
tou roli v nasazení semen v makovicích. 
Podílí se tedy přímo na vyšším výnosu 
makoviny.

CROPVIT BMo – novinka 
2021
Novinkou pro letošní rok je hnojivo ur-
čené pro základní použití v cukrové řepě, 
řepce ozimé, ovocných sadech, vinicích 
a v jiných kulturách vyžadujících vysoké 
dávky boru (boroethanolamin) a molyb-
denu. Zabraňuje výskytu fyziologických 
poruch způsobených nedostatkem boru 
a molybdenu a eliminuje jejich symptomy 
(srdíčková hniloba cukrové řepy, nízký 
obsah cukru, nízká násada květů a plodů 
aj.) Molybden urychluje využití dusíkatých 
forem v rostlině. Zlepšuje kvalitu pylu 
rostlin. Ve vinné révě je ideální proti spr-
chávání květenství. Obsahuje 150 g/l B 
a 6 g/l Mo.
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Fosfor a Draslík ve vysoce 
účinné formě + Betain

Stabilizátor močovinového 
dusíku pro kapalná hnojiva typu 

DAM, SAM, AmisaN

Močovina stabilizovaná 
inhibitorem ureázy

	 snížení	ztrát	únikem	amoniaku

	zvýšení	účinnosti	dusíku

	bezproblémová	kombinace	
s	přípravky	na	ochranu	rostlin

	stabilní	i	při	kolísání	teplot

	nejvyšší	koncentrace	účinných	látek	
na	trhu

	český	výrobek	prověřený	v	českých	
podmínkách	

	maximálně	využije	déšť	pro	přesun	N	
ke	kořenům	rostlin

	 rychlý	a	spolehlivý	příjem	N	
rostlinami

	nepoškozuje	strukturu	půdy,	jako	
NH4

+ –	neomezuje	zasakování	vody

	možnost	aplikace	vyšších	dávek	
v	časných	termínem

	minimalizuje	riziko	poškození	rostlin	
pozdními	mrazy

	zlepšená	přijatelnost	živin	přes	list

	 zvýšení	tvorby	sušiny	rostlin	a	vyšší	
příjem	živin	z	půdy

	vysoká	koncentrace	živin	–	aplikace	
v	menším	objemu

	humáty	a	komplex	aminokyselin

	 látky	účinně	zmírňující	stres

AGRA GROUP a.s.
Tovární	201
387	15	Střelské	Hoštice
Czech	Republic

TEL.:	+420	383	399	737
FAX:	+420	383	399	735
MOBIL:	+420	606	634	784
E-MAIL:	info@agra.cz

WWW.AGRA.CZ

Produkty AGRA GROUP a.s. přinášejí ekonomický efekt a zvyšují příjem živin z půdy
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KRAJSKÉ 
DOŽÍNKY

PARDUBICE  26. 9. 2021

www.rakpa.cz
www.agrovenkov.cz

DEN ZEMĚDĚLCŮ, POTRAVINÁŘŮ  
A VENKOVA PARDUBICKÉHO KRAJE

ODBORNÉ ŠKOLY
TRADICE, ŘEMESLA, ZVÍŘATA

• ukázka zemědělské techniky
•  vyhlášení vítězů soutěže MLS a prodej jejich výrobků
• „Zemědělství žije!“ soutěže pro děti a dospělé
• oslavy sklizně

• řemesla a drobné zvířectvo, koně
• domácí hospodářská zvířata, myslivci   
• divadélko pro děti i dospělé
• občerstvení a výrobky středních škol

od 11 h do 19 h

Vystoupí Pernštejnka, Žalman, YO YO Band 
a OLGA LOUNOVÁ, která bude akci moderovat

od 11 h do 18 h

Pernštýnské náměstí

Komenského náměstí

Regionální agrární
komora Pardubického kraje
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Příprava osiva 
pro podzimní setí
I přes zpoždění letošní sezony a všech polních prací je třeba se začít připravovat na podzim, a to 
zejména přípravou osiva ozimů. Pro dosažení vysokého výnosu při odpovídající kvalitě je nutné vysévat 
pouze kvalitní, vysoce klíčivé osivo. Významným faktorem ovlivňujícím kvalitu osiva je způsob jeho 
namoření. Kvalitní mořidlo je nutný základ ošetření osiva, důležitá je také nadstavba – dnes je už téměř 
samozřejmostí přidání různých pomocných látek do mořící jíchy. Dlouhodobé zkušenosti ukazují na 
pozitivní vliv při používání výživových a stimulačních doplňků na osivo společně s mořidlem.

Při výběru osiva u specializovaného doda-
vatele je u certifikovaného osiva garanto-
vána kvalita, původ a způsob, jakým bylo 
osivo připraveno a jaké látky byly použity 
při jeho moření. I zde je možnost přimo-
ření stimulačními látkami, ale pouze při 
konkrétních požadavcích ze strany zákaz-
níka, tedy zemědělce.

Použití dalších látek 
s mořidlem
Charakteristickým znakem při použití sti-
mulačních látek společně s mořidlem je 
zvýšení intenzity zakořenění od raných 
vývojových fází, a z toho plynoucí pozitivní 
ovlivnění vzcházení, vyšší tolerance vůči ne-
příznivým podmínkám v tomto období, vyšší 
odolnost proti stresovým faktorům a vyšší 
mrazuvzdornost v nepříznivých letech.

Jedná se o jeden z nejlacinějších vstu-
pů, jaký lze realizovat, a jehož dopad je 
jednoznačně pozitivní. Nejvíce se přínos 
přimoření projeví při opožděném setí nebo 
horších půdních a klimatických podmín-
kách, kdy vzrůstá vliv povětrnostních 
faktorů nebo při zhoršené kvalitě osiva. 
Kromě lepšího vzcházení má vliv i na 
kvalitu přezimování porostů, kdy eliminuje 
rizika povětrnostních vlivů (snižuje např. 
vymrzání porostů).

ENVISEED – sázka na jistotu

Jedním z dostupných a dlouhodobě velmi 
účinných přípravků pro použití společně 
s mořidlem je přípravek ENVISEED. Svým 
složením zvyšuje klíčivost rostlin, působí 
stimulačně v raných fázích růstu. Obsa-

Nejvíce pěstované ozimy v ČR
Pšenice ozimá je v České republice nejvýznamnější polní plodinou pěstovanou 
přibližně na čtvrtině orné půdy. Patří mezi tržní komodity, které pozitivně ovlivňují 
ekonomiku většiny zemědělských podniků. Je pěstována prakticky ve všech vý-
robních oblastech.

Ječmen ozimý je po ozimé pšenici a jarním ječmeni třetí nejrozšířenější obilovi-
nou u nás. Je využíván především pro krmné účely. Má nižší náročnost na vstupy 
a pěstuje se převážně extenzivně. Přesto pokládáme výběr kvalitně ošetřeného 
osiva za potřebný krok přinášející lepší využití potenciálu osiva ve většině pěsti-
telských oblastí ČR i pro různou intenzitu pěstování.

Řepka ozimá – na rozdíl od obilnin, kde si zemědělec může experimentovat 
a často dostává osivo upravené dle svých potřeb a požadavků, u řepky ozimé 
je možnost úpravy osiva limitována. Přesto se stále častěji testují různé úpravy 
osiva zvyšující jeho kvalitu.

ENVISEED dlouhodobě dosahuje výborných výsledků nejen v polních pokusech (ČZÚ, Ditana…), 
ale i v provozu
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huje synergickou směs organicky 
vázaného dusíku, mikroprvků 
v chelátové formě, fytohormonů, 
aminokyselin a huminových ky-
selin.

Jeho účinné látky mají malou 
molekulární hmotnost, a proto 
lépe prostupují přes slupky přímo 
do metabolických procesů v se-
menu.

• Aminokyseliny obsažené v pří-
pravku cíleně metabolizují na 
látky podporující vývoj v seme-
nu ve stádiu klíčení.

• Obsahuje stimulační látky 
auxinového a giberelinového 
typu, které zvyšují rychlost 
biochemických procesů, a tím 
působí podpůrně v počátečních 
vegetačních fázích růstu.

• Měď, železo, mangan a zinek 
jsou v biologicky dostupné 
formě potřebné pro snadnější 
klíčení.

• Bor je potřebný pro tvorbu ko-
řínků a pro aktivní příjem živin.

• Vysoký obsah huminových 
kyselin podporuje vývoj koře-
nového systému rostlin.

(Nejen) ekonomický 
přínos přimoření
U ozimů spočívá zejména v elimi-
naci rizik vrtkavých podzimních 
podmínek při setí a v posledních 
letech i průběhu srážek. Rovno-
měrně vzešlý a vitální porost je 
pak zárukou lepšího přečkání zimy 
a jejích vrtochů. Odolnost vůči 
vymrzání je pak zvýšena nejen 
volbou vhodné odrůdy pro danou 
oblast, ale i použitím vhodných 
účinných látek podporujících za-
kořenění před zimou. Na jaře jsou 
pak porosty schopny rychlejší regenerace 
a nastartování růstu.

Pokud se podaří zasít ozimy do opti-
málních podmínek, je rozdíl oproti neo-
šetřené kontrole menší. Při zhoršených 
podmínkách se význam přimoření zvyšuje. 
Reálný dopad na celkový výnos při sklizni 
bývá okolo 3–7 %. Navýšením výnosu 
o pouhá 3 % (v praxi běžně dosahováno) se 
investice nejen vrátí, ale i mnohonásobně 
zhodnotí. Mnozí si mohou říct, je to málo, 
abych se tím zabýval. Uvědomte si ale, 

kolik času během roku v porostech strá-
víte, co vše řešíte a zachraňujete, za jaké 
peníze a pak si proti tomu dejte – k dosa-
žení zvýšení výnosu o několik % potřebuji 
jeden telefonát a pouhá čtyři slova pro 
dodavatele osiva – přidejte mi k mořidlu 
přípravek XY.

Závěrem

Žádejte u svého dodavatele osivo ošetře-
né mořidlem společně s pomocnou stimu-

lační látkou, obsahující výživu a stimulační 
prvky. S kvalitním osivem si vytvoříte 
dobré výchozí podmínky s cílem stabili-
zovat porost v počátečním stádiu růstu, 
které je nejdůležitějším pro vývoj rostlin, 
a tím položíte základní kámen budoucího 
výnosu.

Přejeme mnoho pěstitelských úspě-
chů, dobrou sklizeň a štěstí při zakládání 
ozimů.

Ing. Jiří Teren

   
 

 

www.enviprodukt.cz 

POMOCNÝ VÝŽIVOVÝ 
A STIMULAČNÍ PŘÍPRAVEK 

PRO MOŘENÍ 

 
zvyšuje klíčivost rostlin  

působí stimulačně v raných fázích růstu 

vytváří lepší podmínky pro tvorbu kořenového systému 

stabilizuje prost v počátečním stádiu růstu 

VHODNÉ PRO PŘIMOŘENÍ OSIVA OZIMŮ 
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Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Navrhneme pro Vás pojištění 
přesně podle Vašich potřeb
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.

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

Rádi Vám pomůžeme s konkrétním nastavením Vašeho pojištění.

Postaráme se o pojištění
�    Zemědělských rizik
�    Majetku, strojů a vozidel
�    Odpovědnosti, finančních škod
�    Výrobních rizik

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

Partner Agrární komory ČR

AGRO_INZ_2021:185x275  3/10/21  9:51 AM  Stránka 1
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Představujeme Väderstad
NZ Extreme 1250 - 1425
Vysoce kvalitní design, vynikající výkon v terénu a velká kapacita
- Představujeme zcela nové prstové brány s pracovním záběrem 12,5až 14,25 
m. Se specializací na přesnost hloubky, určuje NZ Extreme na poli zcela nový 
standard pro přípravu seťového lůžka.

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

NZ Extreme

Nová úroveň
přípravy seťového lůžka 

Klas Nekoř Extreme.indd   1Klas Nekoř Extreme.indd   1 22.06.21   12:2022.06.21   12:20
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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

Síla se počítá.

Dosáhnout požadovaného výsledku je otázkou profesionality. 
Nové modely SCORPION přispívají svým výkonným 
plynulým pojezdem, svou obratností a mnoha dalšími 
automatizovanými funkcemi k tomu, abyste zvládli
nakládku bezpečně, pohodlně a především plynule. 

Využijte našich více než 20 let zkušeností v oblasti
teleskopických nakladačů a pozvedněte produktivitu
Vašeho podniku.

Klas Nekoř Scorpion.indd   1Klas Nekor ̌ Scorpion.indd   1 22.06.21   12:2422.06.21   12:24
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Napříč 
politickými 
stranami
V době změn SZP a ekologických poža-
davků na zemědělce ze strany EU jsme 
pokládali za nutné začít oslovovat s našimi 
základními požadavky nejvýznamnější 
politické strany. Je to o to důležitější, že nás 
zemědělce čeká řada nových opatření v ob-

O H L É D N U T Í

Jednotná žádost
Změny v jednotné žádosti a podmínkách pro poskytování dotace v roce 2001. Ve čtvrtek 
15. dubna proběhl webinář ve spolupráci s KR Zemědělského svazu ČR Pardubického kraje.

Ekonomika živočišné 
výroby
Ve spolupráci s ÚZEI proběhl webinář 29. 4., na kterém byly prezentovány výsledky 
šetření FADN za rok 2019. Hodnoceny byly ukazatelé hlavních plemen dojeného skotu 
u nás, produkce mléka v porovnání se světem, EU a v ČR. Poslechnout jste si také mohli, 
jak zlepšit ekonomiku výroby mléka v souvislosti s výživou, a doporučení přednesly zá-
stupci firem VVS a DLF Seeds.

12. kolo PRV
Ve spolupráci s Agroteam CZ s. r. o. a SZIF proběhl webinář na téma 12. kolo PRV v úterý 
18. května 2021. Na tento webinář jsme měli moc hezké ohlasy a jsme za to rádi. Velké 
díky patří všem mluvčím.

Naše pole
Nabočany po roce zase v podobě 
dvoudenní, tak jak je známe. Po-
časí přálo a lidé přišli. I tady musí-
me konstatovat, že akce nabrala 
rozměr i společenský. Velké díky 
patří organizátorům, že se vrhli do 
příprav i v době nejisté. Vyšlo to!

N A V Š T Í V I L I  J S M E

KDU-ČSL TOP 09 ANO

Piráti a Starostové ODS

lasti dotací a potřebujeme v otevřeném 
trhu EU stejné podmínky, jako mají okolní 
země, a to i z pohledu národních podpor. 

Je potřeba, a toto viděli i současní a budou-
cí členové Parlamentu, a uvědomovali si 
souvislost zemědělství s celou společností.
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Anděl strážný vašich polí

 Specialista na rezistentní populace chundelky metlice
 Nejvyspělejší graminicid na trhu
 Nejvyšší spolehlivost účinku

Hlídá a chrání před rezistencí…

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

 

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

Polní den nejen 
o řepkách
Seminář a polní přehlídka ve spolupráci s KLAS Nekoř a. s. na 
jejich pozemcích byla první letošní akcí, na které jsme se potkali 
osobně! Bylo to po mnoha webinářích a téměř roce omezení 
velmi milé. Možná i proto byla tak vysoká účast. Konec května, 
konkrétně 28. jsme kromě přehlídek porostů a vyslechnutí novi-
nek měli tento polní den i za společenskou událost. Bylo to velmi 
milé a počasí nám také přálo.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Efektivním systémem vápnění AktiCalc za dotovanou cenu 
pomáháme českým a moravským zemědělcům pečovat  
o půdu! Více informací na bioaktiv.cz/dotace-na-vapneni
nebo na telefonu +420 773 837 402.

od společnosti BioAktiv CZ s.r.o.

DOTACE NA VÁPNĚNÍ
až 700 Kč/t

98 % CaCO
3

42 % MgCO
3  

55 % CaCO
3

RAK_PA_dotace_na_vapneni_186x128mm.indd   1RAK_PA_dotace_na_vapneni_186x128mm.indd   1 14.06.2021   13:2314.06.2021   13:23
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Od r. 1993 partner 
zemědělských 
subjektů při aplikaci 
kompostů a upravených 
čistírenských kalů na 
ornou půdu.

www.setra-cr.eu



29ZPRAVODAJ  RAK PA – ČERV E NEC 2021

Rozhovor s Ing. Martinem 
Sedláčkem, jednatelem 
Profi Press, s. r. o.
Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?
Řekl bych, že dlouhodobě vřelý až lásky-
plný. Narodil jsem se v bývalém Východo-
českém kraji, pocházím a stále patřím na 
Novopacko. Studoval jsem Střední veteri-
nární školu v Hradci Králové a jezdili jsme 
do Pardubic na hokej, v bráně tehdy chytal 
Dominik Hašek, takže vzpomínky na mládí 
jsou krásné. Od roku 2009 pořádáme jako 
vydavatelství Profi Press tradiční polní 
výstavu Naše pole v Nabočanech, jsme 
tedy v Pardubickém kraji. Jak jsem řekl, 
kraj mého srdce.

Co je podle Vás hlavním cílem práce 
zemědělce v dnešní době? Považujete 
národní zemědělství za obor pro národní 
hospodářství významný i v dnešním 
globálním světě?
Zemědělství jako producent základních 
komodit pro výrobu potravin, to je podle 
mě prostě klíčový až existenční obor ná-
rodního hospodářství. Ne kvůli procentu 
na tvorbě HDP, ale kvůli tomu, abychom 
měli co jíst, a tedy abychom mohli žít. 
V podstatě se dá říci, že až když se lidé 
najedí, teprve pak mohou vymýšlet a vy-
rábět cokoliv dalšího. Prababička dělávala 
před skrojením na bochník chleba křížek, 
byl to její projev poděkování za to, že 
chleba je a že jej máme, protože praba-
bička narozená v roce 1903 dobře věděla, 
že toho jídla rozhodně nebyl nadbytek, 
ale nebyl ho ani dostatek a určitě to v té 
době mělo hodně daleko do rozmanitosti 
nabídky potravin. Dnes je vše a cenově 
dostupné, společnost to bere jako úplnou 
samozřejmost a do zemědělců se spíše 
naváží. Takoví my lidé asi jsme, vážíme 
si něčeho, až když je nedostatek. Ale tím 
nechci říci, že si přeju neúrody a nedo-
statek potravin, byť by právě tato situace 
vedla k tomu, že by si společnost význam 
zemědělství jako oboru uvědomila.

Považujete zemědělství za atraktivní 
obor?
Určitě ano, vždyť se jmenuji Sedláček, 
takže mám po předcích geny zeměděl-
ce, a k tomu mám zemědělské vzdělání, 
zemědělství považuji za krásný obor. Ale 
krásných a atraktivních oborů je spousta 
a je to vždy takový, který má ten který 
člověk rád a působí v něm. Hrdost na 
zemědělství musí mít každý zemědělec 
na prvním místě sám v sobě. Byl jsem po 
škole v letech 1992/1993 rok na farmách 
v USA a neznám hrdější lidi, než jsou 
američtí farmáři. A vůbec se to netýká 
toho, kolik opravdu vydělávají nebo jaké 
mají majetky. Je to prostě v nich, jsou hrdí 
na to, co mají a co dělají. Také zemědělci 
u nás mohou být hrdí na to, co mají a co 
dělají.

Proč se podle Vás potýká s generačním 
problémem?
Těžko jednoduše odpovědět, to bychom 
si museli sehnat data třeba o tom, ko-
lik dětí studuje na střední nebo vysoké 
zemědělské škole u nás nebo v Evropě, 
a to v poměru na počet obyvatel nebo 
počet zemědělců. Protože jako generační 
problém bych to nazval tehdy, pokud by 

byl u nás zájem mladé generace o obor 
horší než v jiných zemích, a mám obavu, 
že jsme na tom všichni podobně špatně. 
Tedy vlastně ano, zemědělství u nás i jin-
de se potýká s generačním problémem. 
Chybějící lidi pak musí suplovat technolo-
gie a také tak činí. Vždyť za první republiky 
působilo v zemědělství 35 % populace, 
a to jsme byli špičkoví v produktivitě, dnes 
jsou zemědělců sotva 2 %. Vždy budou 
obor studovat lidé, kteří jsou majitelé fa-
rem, a to ať rodinných, nebo jsou majitelé 
podílů nebo majitelé farem právnických 
osob. Takový člověk prostě obor vystudo-
vat musí, jinak v něm stěží uspěje.

Já bych upozornil na jednu věc. Náš 
obor je často vnímám tak, že si zemědělci 
prostě stále jen stěžují. Má to v mnoha 
případech zcela racionální základ, ale 
pozor, abychom nevytvářeli celkový ob-
raz zemědělství jako oboru, ve kterém 
se nedá uživit a není perspektivní. Svými 
výroky o zemědělství vytváříme mediální 
obraz oboru. Jak chceme, aby mladí lidé do 
zemědělství šli, když jim často říkáme, jak 
je v oboru špatně, to jde proti sobě.

Jak vnímáte práci a význam Agrární 
komory ČR?
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Pamatuji si její ustavující sněm, v té době 
jsem se vydával na dráhu zemědělského 
redaktora a vydavatele. Nějaký čas se 
zdálo, a já bych to komoře přál, že do-
káže sdružit všechny zemědělce v jedné 
organizaci, byť v ní bude panovat řada 
protichůdných názorů. Restituční a trans-
formační období založilo doposud nezho-
jené šrámy mezi skupinami zemědělců 
a mně by se líbilo, kdyby se lidé snažili 
navzájem si naslouchat a kdyby každý 
dokázal trochu slevit ze svých představ 
a přijmout kompromisní řešení. Myslel 
jsem si, že 30 let po sametové revoluci 
nebudou vztahy mezi jednotlivými skupi-
nami zemědělců tak vyhraněné. Práci AK 
ČR považuji za záslužnou a za záslužnou 
považuji právě snahu být dobrou zastře-
šující zájmovou organizací pro celé tak 
široké spektrum našeho zemědělství.

Jak byste zhodnotil současnou situaci 
v zemědělství?
Takto obecně položená otázka znamená 
spíše obecný pohled na sklenici vody, 
jestli je dobře, že je z poloviny plná, nebo 
jestli je špatně, že je z poloviny prázdná. 
Hospodářský výsledek oboru za loňský 
rok známe, známe jeho kladné výsledky 
za poslední roky. Ale každý rok se objeví 
komodita, která nevyjde, každý rok ně-
komu něco vyjde a něco nevyjde, v tom 
samém roce jsou na tom lépe jedni a hůře 
jiní, to bylo, je a bude. Vzpomeňme na 
90. léta a období po roce 2000. Žádné 
dotace z EU, tuna pšenice se prodáva-
la taky za 2 400 Kč, nebo mléčná krize 
v roce 2009 nebo 2016, to byly opravdu 
těžké roky.

Jak vidíte SZP v příštím období a její 
dopad na naše zemědělství?
Pár obav o budoucí SZP je oprávněných 
a jedná se o dopady jak na obor, tak na 
obyvatele. Obávám se tak velmi eko-
logických ambicí projektu Green Deal. 
Mám naši planetu a přírodu moc rád, 
měli bychom si ji šetřit, jak to jen umíme, 
ale musíme nalézt rozumný kompromis. 
Z mého pohledu je na prvním místě člověk 
a lidé zde žijící, je nás devět miliard, a to 
není legrace. České a evropské země-
dělství musí umět zabezpečit na prvním 
místě potraviny pro svých 10, resp. 350 
mil. obyvatel a jedná se nejen o dostatek, 
ale také rozumnou cenovou úroveň potra-
vin. Dokážeme to, kdybychom měli snížit 
úroveň ochrany a výživy rostlin o 50 %? 

Nezpůsobíme v Evropě nedostatek potra-
vin, nebo jejich skokový cenový nárůst? 
A nemáme jako vyspělá část světa ambici 
pomáhat chudým oblastem a oblastem 
postiženým válkami nebo katastrofami? 
Technologicky na cíle Green Dealu ne-
jsme připraveni, a tak se obávám, že si 
můžeme vytvořit problém. A dále určitě 
považuji za neférové snižovat vstupy 
o procenta, protože u nás se agrochemie 
používá relativně méně než ve starých 
zemích EU. Hovořme tedy o prahových 
hodnotách, nebo o maximálních dávkách 
v té které oblasti EU. Ale nelze dopustit, 
aby na hektaru stejné kvality půdy u nás, 
v Bulharsku a ve Francii byly povolené tři 
různě vysoké dávky hnojiv nebo přípravků 
na ochranu rostlin!

Aktivní zemědělce trápí, že dotace na 
plochu jsou bez vazby na produkci. Má 
tento problém v dohledné době řešení, 
popř. jaké?
Před rokem 1992 trápil Evropské země-
dělství právě problém dotací vázaných na 
produkci, a proto vznikla tzv. McSharryho 
a pak Fischlerova reforma, která je rušila 
a měla jiný cíl, a vlastně říkala: Dejme 
zemědělcům dotaci na jeden hektar a oni 
ať si na něm dělají, co chtějí. Budou se 
chovat více tržně, budou hledat nové 
komodity, nové postupy. Jak nás učí his-
torie, co je dobrý nápad dnes, nemusí být 
a v podstatě nemůže být dobrý nápad za 
pár let. V té době se primárně řešila nízká 
konkurenceschopnost evropského země-
dělství a podpory vedoucí k velkým nad-
produkcím, které se zase za velké dotační 
subvence dostávaly na světový trh. Za mě 
je to dnes rozumný kompromis dotace 
na hektar a možnost speciálních podpor 
na citlivé komodity vázané na podmínky 
v každé zemi. A dotace na hektar zvýhod-
něná zatížením VDJ, proč ne.

Jsou v ČR srovnatelné podpory u citlivých 
komodit a v LFA jako v okolních zemích?
Lze jednoduše konstatovat, že nejsou. 
Ale chceme-li být objektivní, směrem na 
západ jsou vyšší a směrem na východ 
jsou nižší. V době vstupu naší země do EU 
byl rozdíl v cenách půdy a nájmů a lidské 
práce daleko větší, i rozdílná výše dotací 
tím byla ospravedlnitelná, ale tyto rozdíly 
jsou dnes menší nebo minimální, a tak by 
měly být i výše podpor jaksi sbližující se, 
což současná reforma slibuje, a uvidíme, 
jak to dopadne.

V jakém typu obchodů nakupujete 
potraviny nejčastěji?
U mě opravdu platí, že ať nakupujeme 
potraviny kdekoliv, tak potraviny z domácí 
produkce, to je pro mě opravdu morální 
zásada. Možná právě proto, jak často 
o tom píšeme, připadal bych si, že kážu 
vodu a piju víno. Jak by celému našemu 
oboru pomohlo, kdyby naši lidé prostě 
kupovali primárně a z přesvědčení domácí 
potraviny s vědomím, že dělají něco dob-
rého pro své spoluobčany, že dají práci 
a že dají vydělat svým spoluobčanům. Pak 
by i těm řetězcům nic jiného nezbylo, než 
že by své regály plnily potravinami do-
mácí výroby. A jinak mám dost kamarádů 
a přátel majících na farmě nebo v podniku 
prodej farmářských potravin ze dvora, 
tam se občas zastavím, občas si od nich 
něco objednám přes e-shop, protože jim 
prostě moc fandím.

Řešíte původ surovin i v restauraci?
To se přiznám, že ne.

Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené jídlo 
a pití?
Nejsem, myslím, gurmán. Na životě mám 
rád jeho pestrost, a to včetně jídla a pití. 
Konkrétní den mám chuť na konkrétní 
dobrotu, kterou na jídelním lístku obje-
vím, jsem typický všežravec. V létě raději 
pivko, v zimě vínko, panáček slivovice mi 
také udělá dobře. Co mám rád a co mi tak 
trochu chybí? Jehněčí. Za mého dětství 
a mládí jsme u dědy chovali ovce a jehněčí 
jsme měli a byli jsme na něj zvyklí. Občas 
si domů koupíme půlku jehněte, ale v ob-
chodě nebo v restauracích vlastně není 
a mně opravdu chutná.

Vaříte a chcete se podělit o Váš oblíbený 
recept?
Když je potřeba, uvařím, ale u mě není 
tak důležitý recept. Ale třeba na chalupě, 
tedy v mém rodišti, vařím rodině a sou-
rozencům a jejich rodinám různé dobroty 
na ohni v kotlíku. Trojnožka, kotlík, oheň 
a 1,2 m dlouhá vařečka, znamená to 
spíše zážitkovou kuchyni než gurmánství. 
A mohu-li se přece jenom lehce pochlubit, 
doma dělám štrúdl. Odmala si postup pa-
matuji od své prababičky a nějak jsem si 
to v dospělosti zkusil, a tak když na pod-
zim a v zimě není o víkendu co dělat, rád 
udělám štrúdl. Klasika, jen jablka, rozinky, 
skořice, ale dobrota je s tvarohem, má-
kem, ořechy, ale i s pudinkem.
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Recepty
V životě by mě nenapadlo, že sem napíši tento recept. A ještě absurdnější byla představa, že ho ochutnají 
i u nás doma. Výsledek? Naprosté nadšení a despekt k ouškům jako k odpadu nebo maximálně jídlo pro 
psy je pryč. Určitě by se dala omáčka doplnit o jiné suroviny, které máte rádi. Já například použila více 
žampionů, když jsem je měla doma. Dal by se přidat i hrášek a mohla by být dobrá i s vařeným hovězím 
masem. Je to trochu pracnější recept, ale stojí za vyzkoušení. Chlebová polévka je stará klasika a pokud 
zbyde chleba, můžeme ho takto zpracovat dříve, než zplesniví. Bábovka je také variantou rychlou.

Chlebová polévka

Potřebujete: asi 4 až 5 kra-
jíčků staršího chleba, 3 va-
jíčka, sádlo, cibule, zelená 
petrželka, mletá paprika, 
sůl, stroužek česneku

Postup: Chleba nakrájíme 
na menší kousky a společně 
s nakrájenou cibulí 
a petrželkou je na sádle 
osmažíme. Sádlem moc 
nešetřete, polévce prý jen 
prospěje, když je ho víc.

Poté zalijeme litrem a půl 
vody, osolíme, přidáme 
trochu papriky, česnek a po-
vaříme.

Pak přidáme rozšlehaná 
vejce a rozmícháme je ve 
vařící polévce a případně do-
chutíme solí nebo kořením.

Zadělávaná vepřová 
ouška se žampiony
Potřebujete: 4 vepřové uši, 
4 ks mrkve, 2 ks petržele, 
½ celeru, ½ citronu, kelímek 
smetany ke šlehání, 8 střed-
ních žampionů, 1 hrst na-
sekané petrželové natě, sůl, 
pepř, muškátový oříšek, kmín

Na bešamel: 50 g másla, najemno 
nakrájená větší cibule, 4 stroužky česneku 
a 200 ml vývaru z oušek

Postup: Ouška očistěte a dejte spolu 
s kořenovou zeleninou (jednu mrkev si 
dejte bokem) vařit na cca 45–60 minut. 
V mezičase si připravte žampiony.

Žampiony očistíme a nakrájíme na 
plátky. Zakapeme citronovou šťávou, 
posypeme kmínem a podusíme ve vlastní 
šťávě.

Vývar scedíme – zbytek použijeme na 
polévku s libovolnou zavářkou a nezapo-
meňte si dát 200 ml vývaru bokem. Uva-
řená ouška nakrájejte co nejvíc teplá na 
nudličky a udržujte je v teplotě.

Na bešamel rozpustíme 
máslo (já používám ghí, ne-
přepaluje se), přidáme cibuli 
a utřený česnek a po krát-
kém osmahnutí přisypeme 
mouku. Chvilku opečte, ale 
mouka by měla zůstat svět-
lá! Podlijte vývarem, chvilku 
povařte a pak tyčovým mixé-
rem rozmixujte, a ještě pře-
pasírujte přes cedník, ať je 
omáčka jemná. Do bešamelu 
přidejte podušené žampiony 
a nakrájená ouška a nadrob-
no nakrájenou mrkev. Celé 
povaříme až mrkev změk-
ne – pozor, míchejte často, 
ať se ode dna nepřipálí.

Vše dochutíme smetanou 
na šlehanání, strouhaným 
muškátovým oříškem, solí, 
pepřem a nasekanou natí.

Kefírová bábovka

Potřebujete: 35 dkg  cukru, 
4 lžíce oleje, 2 ks vajec, 
2 lžíce kakaa, 500 ml kefíru, 
35 dkg polohrubé mouky, 
2 lžičky jedlé sody. No a já 
si tam přidala hrst rozinek 
a 2 lžíce rumu.

Postup: Vymažte a vysypte si bábovkovou 
formu a zapněte troubu na 180 °C. Celá 
vejce ušlehejte s cukrem do pěny, pak 
přidejte olej, kakao, mouku se sodou 
a nakonec kefír. Vlijte do formy a pečte 
cca 45–50 min. Zkontrolujte píchnutím 
špejle do bábovky – pokud zůstane čistá 
bez těsta, je hotovo. Vrch pocukrujte nebo 
dejte vaši oblíbenou polevu.
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