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Č.j.: 19193/2019
Vážení členové Zemědělského svazu,
obracím se na Vás s výzvou k zapojení se do zmapování škod způsobených hrabošem
polním. V kontextu nepříznivého vývoje diskuse ohledně povolení využití přípravku STUTOX II
pro plošný rozhoz v postižených regionech, jsme se rozhodli pečlivě zmapovat způsobené
škody způsobené hrabošem, abychom tak mohli požadovat po státu (MZe či MŽP) kompenzaci
za tyto škody.
Pro toto zjištění škod jsme připravili jednoduchou aplikaci, kam můžete vkládat data o
odhadovaných škodách způsobených hrabošem. Aplikace pracuje jen se ztrátami výnosů v
roce 2019 v porovnání s běžným/průměrným výnosem – není koncipována např. pro
stanovení škod na stromech/keřích v sadech a odhadu nákladů na obnovu dřevin a
případného propadu produkce v následujících letech do doby dosažení optimální plodnosti
nově vysazených stromů/keřů.
Aplikace je postavena na platformě použité již pro hlášení škod suchem z loňského
roku, ale vyplňuje se na úrovni okresu, nikoliv katastrálních území (postižené regiony v
nařízení ÚKZÚZ, byly rovněž stanoveny na úrovni okresů). Vnímáme, že škody u některých
plodin (např. cukrovka) nelze nyní smysluplně odhadnout a proto zemědělci budou moci své
formuláře průběžně aktualizovat (pomocí IČO a získaného PIN kódu – PIN se Vám objeví na
stránce poté, co odešlete první verzi dat do aplikace. V případě zapomenutí PIN jej lze znovu
získat pomocí IČO a uvedeného emailu). Termín ukončení sběru dat není zatím stanoven –
bude komunikován v návaznosti na průběh sklizňové kampaně pozdních plodin.
MZe zatím nemá v rozpočtu prostředky pro kompenzace za škody způsobené
hrabošem (ani notifikovaný nástroj), ale vzhledem k neutěšené situaci bude ZS ČR lobbovat za
vytvoření takové finanční obálky a nástroje. Právě data z naší aplikace by měla být podkladem
pro jednání o výši a zacílení kompenzací.
V tuto chvíli bych Vás rád vyzval k vyplnění dat. Pokud víte o škodách u nečlenů svazu,
rozšířte tuto informaci i mezi ně a ostatní zemědělce, aby měl datový podklad o odhadu škod
jak územně, tak finančně co nejvyšší vypovídací schopnost.

K aplikaci se dostanete prostřednictvím odkazu: https://www.zscr.cz/Hrabosi
Zároveň je nezbytné, abyste výskyt hraboše na Vašich polích také pečlivě
zdokumentovali (fotografie, videa, atd.).
S pozdravem
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