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Úvodní slovo
Původně jsem se v tomto úvodním
slovu chtěl věnovat žhavému tématu poslední doby - hrabošům. Ale už
na toto téma bylo napsáno a řečeno tolik slov, že už by to bylo možná
i zbytečné. I tato kauza zapadá do
vývoje posledních let. Opravdu žijeme v době postfaktické, kdy nejhrají roli fakta, ale dojmy. Není důležitá pravda, ale příběh. I když je
mnohdy zcela falešný. Stačí jen zasvěceně mluvit, postrašit nějakým
ojedinělým příkladem a zblázní se
půl republiky. Zdaleka nejde jen o
hraboše. Máme sucho, mohou za to zemědělci. Máme mokro,
mohou za to zemědělci. Nejsou ptáci, mohou za to zemědělci.
Stačí jen najít odpovídající příběh, užitečného idiota, s dostatečným vzděláním, bez špetky znalostí, ale s obrovským egem
a můžeme vyrazit do boje.
Jeden takový užitečný idiot (a nejde o nadávku, ale o terminus technicus) v poslední době bojuje proti chemii na polích.
A tvrdí, že průmysloví zemědělci s chemoterapií vyhubili žížaly. Přípravkem, který má nulový vliv na jakéhokoli zástupce
živočišné říše, červy nevyjímaje. To je právě jeden s těch, kdo
sice o problému nic neví, ale hrozně rádi se poslouchají a jsou
vděční za jakoukoli pozornost. Co na tom, že nic z toho není
pravda. Ale spolustraníci to ocení a možná něco ukápne od výrobců, kteří by rádi na trhu umístili nový, možná stejně účinný,
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ale podstatně dražší přípravek.
Doba postfaktická je vlastně
ohromným požehnáním. Každá
Karyna z facebooku může být expertem na cokoli. Jednou bojuje
za lesy na Šumavě, pak za čistotu
spodních i povrchových vod, pak
proti chemizaci, příště třeba proti
nadměrnému využívání fyziky. A
nic na tom nezmění, zda taková
Karyna má tituly před i za jménem.
Dokáže postrašit dostatek jedinců,
kteří už nejsou schopni nebo ochotni domýšlet. A pak se přijímají rozhodnutí, že Praha své zemědělské
pozemky rozdělí na maximálně
dvouhektarové parcely a pronajme je pouze ekologickým zemědělcům. Nebo radnice v Jaroměři přijde s podobným návrhem, že pronajme obecní pozemky jen tomu, kdo nebude
aplikovat Roundup. Ne účinnou látku, ale konkrétní přípravek.
Osobně se nedomnívám, že takový vývoj je otázkou posledních let. V každé době lidé věřili katastrofickým scénářům a
hledali jednoduchá vysvětlení. Jen se tak rychle nešířily. Když
to přeženu, tak třeba procesy s čarodějnicemi na Šumpersku
by se v dnešní době odehrávaly v celé republice a možná měly
i přesah do zahraničí. Jak snadné je označit někoho, že obcuje s ďáblem. A vždy se najde dostatek prosťáčků, kteří tomu
uvěří. Bohužel dnes chybí autorita, která by řádění novodobých
Bobligů zastavila. A pokud se najde, je označena rovněž za
kacíře.
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Nevládní zemědělské organizace jednají
Již podruhé se sešly nevládní zemědělské organizace k projednání některých
témat, na která mají stejné či podobné
názory. Spolu s tím se zástupci těchto
organizací dohodli na vytvoření Rady
nevládních zemědělských organizací, jejímž cílem je hledání a nalezení průnikových témat a prosazování jejich řešení.

nářských podniků (IZPP), Odborový
svaz pracovníků zemědělství a výživy
(OSPZV ASO), Společnost mladých
agrárníků České republiky (SMA),
Svaz marginálních oblastí (SMO),
PROBIO Svaz ekologických zemědělců
(PROBIO) a Zemědělský svaz České
republiky (ZS ČR).

Tato rada je dobrovolnou, otevřenou
platformou pro výměnu názorů a hledání společných postojů mezi dnes
již tak velmi roztříštěnými nevládními
organizacemi. Na jednání jsou zvány:
Agrární komora ČR (AK ČR), Asociace soukromého zemědělství České
republiky (ASZ), Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů (ČMSZP),
Iniciativa zemědělských a potravi-

Cílem aktivit je vzájemná výměna
názorů k daným tématům a informovanost o postojích jednotlivých organizací, účastnících se jednání Rady. V
případě, že dojdou organizace ke shodě, je možné formulovat z jednání společný závěr, stanovisko, výzvu, dopis
nebo jakýkoliv jiný výstup. Podmínkou
je souhlas všech zúčastněných orga-

Výměna názorů

Konec programu Zemědělec
Jak jsme již před časem avizovali,
dojde k ukončení vládního Programu
Zemědělec. Od září 2019 tak budete
mít dvě možnosti, jak žádat o dlouhodobá pracovní povolení pro pracovníky
z Ukrajiny:
zaměstnanecké karty na 2 roky s možností prodlužování přes nový vládní
Program „Kvalifikovaný zaměstnanec“, který jak již název napovídá, nebude umožňovat zaměstnat pomocné
pracovníky v zemědělství (tzn. nelze
pro CZ-ISCO 9) nebo
využít Program „Mimořádná pracovní
víza – Ukrajina“, který poskytne pracovní vízum na vybrané pracovní pozice (viz níže) až na 1 rok, bez možnosti
změny zaměstnavatele, ale bez možnosti prodloužení víza.
Vybrané pracovní pozice pro Mimořádná pracovní víza – Ukrajina:
51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov
a příbuzní pracovníci
61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství
621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví
a příbuzných oblastech
723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)
751 Výrobci a zpracovatelé potravin a
příbuzní pracovníci
752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci
816 Obsluha strojů na výrobu potravin
a příbuzných výrobků
817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru
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8183 Obsluha strojů na balení, plnění
a etiketování
834 Obsluha pojízdných zařízení
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
941 Pomocní pracovníci při přípravě
jídla
Žádosti o oba druhy pracovních víz budou zemědělci, i díky aktivnímu jednání ZS ČR, dále podávat v Kyjevě, který
je lepší ve smyslu kratších termínů pro
podání žádosti než Lvov.
Pokud již teď víte, že budete chtít od
září žádat o zaměstnanecké karty a
máte nahlášena volná pracovní místa
na CZ-ISCO 9, nahlaste si již dnes na
úřadu práce nová volná pracovní místa
na CZ-ISCO 6:
61110 Pěstitelé zemědělských plodin
61120 Ovocnáři, vinaři, chmelaři a
ostatní pěstitelé plodů rostoucích na
stromech a keřích
61140 Pěstitelé smíšených plodin
61212 Chovatelé a ošetřovatelé prasat
61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu,
koz a ovcí
61220 Chovatelé drůbeže
61300 Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství
V hlášence volného pracovního místa (v příloze pošty) zaškrtněte políčko
„Program kvalifikovaný zaměstnanec“
(ne pouze „zaměstnanecká karta“) a
„Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizincům“.
Pro členy ZSČR jsme připravili podrobné manuály, jak je třeba postupovat.

nizací. Nedojde-li ke shodě, tj. bude-li
byť jen jedna organizace proti formulaci společných závěrů, žádný společný výstup Rady nebude realizován.
Smyslem jednání je diskutovat aktuální zemědělská témata, nebo témata která činnost zemědělců přímo či
nepřímo ovlivňují. Program jednání
navrhuje ta organizace, která jednání
momentálně předsedá s tím, že kterákoliv jiná organizace může navrhnout
doplnění programu. V předsedání a
tím i řízení jednání Rady se budou organizace pravidelně střídat.

Shoda na řešení

Jednali jsme o situaci s přemnoženým hrabošem, kde jsme se shodli,
že všechny organizace osloví své členy aby nahlásili jim způsobené škody.
Naše organizace vytvořila na webové
stránce https://www.zscr.cz/Hrabosi
aplikaci, v níž je možné doplnit ztráty způsobené hraboši. Kromě toho
se účastníci shodli na potřebě hledání systémového řešení kompenzace
škod způsobených lesní zvěří, včetně
nově se rozšiřujících šelem.
Shodli jsme se také na společném postoji proti dohodě EU s Mercosur. Tato
dohoda staví evropské zemědělce s
množstvím podmínek a předpisů do
nevýhodné pozice oproti jihoamerickým chovatelům. Kromě vyšší ekologické zátěže při vlastním chovu, porážce a dopravě ze zámoří, neexistují
záruky, že nebude nabízeno podstatně
méně kvalitní surovina.
Organizace se také dohodly na výzvě
ministrovi zemědělství, aby došlo k
jednoznačnému určení termínu výplaty národních dotací. Ty přechází od
roku 2020 z MZe na SZIF a máme vážné obavy, že termíny výplat národních
podpor se významně zpozdí oproti
současnosti. Zahájili jsme také diskusi nad nastavením budoucí Společné
zemědělské politiky na naší národní
úrovni. Zde bude shoda v některých
oblastech velmi obtížná a možná ani
k žádné dohodě, jako např. u zastropování plateb, nedojdeme. Ale i tak
je dobře, že o těchto věcech společně
diskutujeme.
Nakonec jsme vyzvali ostatní organizace, aby přesvědčily své členy k zapojení se do Dnů českého zemědělství,
které se musí stát silnou propagací
českého zemědělství.
Vladimír PÍCHA
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Hraboši ničí i budoucí úrodu
Kulminace hrabošů se mírně snížila díky provedeným agrotechnickým opatření, avšak poškození
porostů dále pokračuje. Zemědělci
v oblastech s přemnoženým hrabošem neustále bojují s tímto polním
škůdcem. V některých oblastech je
až 50% poškození čerstvě vzešlých
porostů i přes kvalitní přípravu
půdy před setím. Jednáme s Ministerstvem ŽP, Ministerstvem zemědělství a v rámci tripartity jsme vyzvali vládu, aby se tímto problémem
zabývala.
Zdevastovaná úroda a pole plné hrabošů, tak to je nový fenomén letošního
léta u mnoha zemědělců. Od května se
řada zemědělců potýká s přemnožený-

Na České
zemědělské
univerzitě se
diskutovalo
o Inovacích
a moderních
technologiích v
zemědělství
Dne 25. září 2019 proběhla na ČZU v
Praze konference „Inovace a moderní
technologie v zemědělství“, kterou pořádal Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s
KZPS v rámci podpory sociálního dialogu v zemědělství. Konferenci moderoval
předseda Zemědělského svazu ČR, Ing.
Martin Pýcha.
Úvodem konference zazněly informace
o Práci 4.0 a nových formách zaměstnávání v ČR (Ing. Soňa Veverková). Zástupce OSPZV-ASO (Milan Šubrt) promluvil
mimo jiné o problematice zaměstnávání cizinců v ČR. Vystoupili nejen domácí
přední odborníci na problematiku využívání moderních technologií v zemědělství (doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.), ale
i ze zahraničí (prof. Ing. Vladimír Rataj
– Slovensko, Ph.D. a prof. Dr. Ing. Timo
Oksanen – Německo/Finsko). Konferenci zakončila ukázka konkrétní technologie od společnosti My Data Plant (Ing.
Tomáš Driml).
Prezentace z konference jsou nyní ke
stažení na webově stránce Zemědělského svazu ČR.

mi hraboši, kteří likvidují jejich úrodu
a zároveň tak i jejich podnikání. Letošní úrodu se v zasažených oblastech již
zachránit nepodaří, ale je nutné zastavit šíření hraboše a zabránit škodám v
dalších letech. Z počátku to vypadalo
na lokální záležitost, která se postupně
rozšířila do více oblastí. Náš svaz od počátku vyvíjel tlak na řešení této situace.
Oslovili jsme ministerstvo a další organizace s návrhem řešení. Na žádost zemědělců a ZS ČR dne 5.8.2019 ÚKZÚS povolil plošnou aplikaci přípravku STUTOX
II v oblastech, kde došlo k neúnosnému
přemnožení hraboše polního. Na základě vyvolané kritiky ze stran ekologických aktivistů a ministerstva životního
prostředí, Ministerstvo zemědělství dne
8.8. 2019 dočasně pozastavilo možnost
plošné aplikace přípravku STUTOX II.
Nežádoucí stav s hraboši pokračuje a
škody stále rostou. Hraboši napadají
ozimy a to je nutné zastavit a zabránit
škodám v dalších letech. Hrozí také
velké riziko, že se nepodaří zajistit pokryvnost půdy, což povede k vyšší erozi.
Průběžná finanční ztráta dosáhla necelé půl miliardy korun na 87 tis. ha půdy.
Nejvíce zasaženými plodinami jsou
pšenice, cukrová řepa, ječmen. Kulminace hrabošů se mírně snížila díky
provedeným agrotechnickým opatření,
avšak poškození porostů dále pokračuje. Dravci na poli jsou žádoucím jevem,
ale s množstvím hrabošů je jejich číslo
zanedbatelné. V současné době je aplikace STUTOXU II povolena pouze do
nor, ale i s tímto činem je spojená řada
komplikací. Jednou z nich je zdlouhavá
čekací doba na povolení a nutnost proškolení personálu, který bude STUTOX
II aplikovat.
Vladimír PÍCHA

Dodávky mléka v ČR
a EU

Během ledna až srpna 2019 bylo u nás
dle SZIFu dodáno 2 042 999 tun mléka,
z toho přímý prodej činil 11 728 tun. Ke
konci srpna 2019 u nás bylo evidováno
72 registrovaných prvních kupujících
mléka, z toho 27 odbytových organizací a 45 zpracovatelů mléka. Bylo zde 1
491 producentů dodávajících prvnímu
kupujícímu (je zde mírný úbytek) a 479
producentů přímého prodeje. Uznaných
organizací producentů mléka v ČR je nadále 19. Další informace SZIF k mléčnému trhu u nás a v EU jsou v příloze.

Telegraficky
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl, že Evropská komise uvolní 1 miliardu EUR evropským
zemědělcům, která by měla být využita
na případné kompenzace ztrát v případě
narušení trhu v souvislosti s uzavřením
obchodní dohody EU se zeměmi Mercosuru. Evropská komise ale doposud neposkytla žádné další informace ohledně
této mimořádné podpory, podle některých zdrojů se jedná pouze o krok, který
Komise dělá s cílem zajistit pro obchodní
dohodu podporu ze strany evropských zemědělců.
Malta zakázala používání aktivní látky
chlorpyrifos, jejíž další používání nedoporučil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Malta v reakci na doporučení
EFSA zavedla zákaz používání s okamžitou platností, tedy ještě dříve, než k závěru dospěla Evropská komise. Podle výsledků EFSA může tato aktivní látka být
neurotoxická, může způsobovat narušení
neurologického vývoje u dětí, i změny v
lidské DNA. Látka je zatím používána při
pěstování například pomerančů či brokolice.
Předseda Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Pascal Canfin (Renew Europe, FR) vyzval
v dopise předsedu Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova Norberta Linse
(EPP, DE) k dosažení vyvážených kompromisů ve stanoviscích obou Výborů k
Společné zemědělské politice po roce
2020. Výbory nyní zvažují, jak naložit se
stanovisky ke Strategickým plánům SZP,
které schválily v první polovině letošního
roku.
Občanská iniciativa nazvaná „Konec doby
klecové“ podporující ukončení používání
klecí pro chov hospodářských zvířat byla
ukončena. Organizátorům se podařilo zajistit více než 1,5 miliónu podpisů občanů
EU z celkem 18 členských zemí EU. Petice byla zahájena v září 2018 organizací
Compassion in World Farming ve spolupráci s organizací Eurogroup for Animals.
Výsledkem petice se nyní bude zabývat
Evropské Komise (Evropská komise však
nemá povinnost upravovat stávající legislativu) i Evropský parlament.
Francie zvažuje zákaz používání dvou
aktivních látek – sulfoxafloru a flupyradifuronu, které mají účinky podobné neonikotinoidům. Obavy vzbuzuje zejména
jejich dopad na populace včel a dalších
opylovačů. Francouzská vláda k možnému zákazu používání těchto látek zahájila veřejnou konzultaci
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Zemědělství základ života

Zemědělství nás živí. Už pěknou řádku tisíciletí. A s postupem
technologií jde i zemědělství dál. Rozmáhají se nové moderní postupy a
stále se hledají nová a nová řešení, která budou funkční. A to po všech
stránkách. Stejně jako tomu bylo při sestavení prvního pluhu, při vyjetí
prvního traktoru… Přesto stále zemědělství znamená základ i pro náš
dnešní život.

P

roto právě zemědělství je podporováno, neboť bez surovin pro výrobu
potravin by se neobešel jediný člověk.
Jenže to by si to také měl každý člověk uvědomit, než se pustí do nějaké
kritiky.

Rozmohl se takový nešvar

Rozmohl se tu totiž takový nešvar. S
rozšířením internetu se najednou ze
všech stali světoví odborníci na všechno. Není divu, že kdejaký úředník zaručeně zemědělství rozumí, ačkoliv
viděl živou krávu leda tak v zoologické
zahradě nebo ještě za komunistů, kdy
byly na každé vsi. Přesto se na různých
internetových diskusích, bohužel ale i
v médiích dozvídáme stále více a více
desinformací, a dokonce i lží. Často se
tyto domněnky šíří ve spojitosti s naší
politikou.
Dozvídáme se, že vlastně dnešní zemědělec, vlastně pardon velkozemědělec je škůdce všeho. Může za globální oteplování, za sucho, za skleníkové
plyny, ale i za přívalové deště, za vyprahlou krajinu, za nedostatek rybní-
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ků, za nedostatek hmyzu, za úbytek
ptáků, a tak bych mohla pokračovat...
Zemědělec je špatný, protože pěstuje
řepku, protože hnojí, postřikuje a vlastně všechno dělá jen proto, aby ničil přírodu, a ještě si při tom namastil kapsy.
To je opravdu myšleno vážně? Každý

„odborník“ by měl nejprve vystudovat
obor a následně si projít praxí, než vypustí cokoliv z úst. Mám dnes již pocit,
že se dostáváme do stavu veřejných
pomluv, které mnohdy hraničí se stavem šíření paniky.

Škůdci

Na jedné straně slyšíme, že v půdě
chybí organická hmota, na straně druhé, že je špatné chovat krávy a další
zvířata, natož pak ještě ve stájích. Zemědělec je pak špatný, jakmile zvířata
nechová a hnojí průmyslová hnojiva.
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Čím by asi tak měl hnojit? Má pěstovat
plodiny na zelené hnojení na polovině
pozemků? A z čeho jako by asi tak žil?
Zemědělství je podnikání, do něhož je
třeba neustále investovat. Nestačí na
začátku pořídit stroje. Uvědomuje si
vůbec veřejnost, jak drahé jsou vstupy do zemědělství? A nejsou to „jen“
technologie, stroje, mzdy, ale také další vstupy jako osivo, krmiva, postřiky….
Ano postřiky. Ty patří k jedněm z nejdražších každoročně opakujících se
vstupům. Myslíte si, že by je nějaký
zemědělec používal, kdyby nemusel?
Viděli jste někdy zaplevelené pole? A
umíte si představit, jak to vypadá po
sklizni, co se děje se zrnem? Jak se
musí složitě čistit a zbavit nečistot a
nežádoucích příměsí. Víte, kolik energie je na to potřeba? Myslím, že uvážené použití chemie, v souladu se všemi
povolenými normami a aplikací dle
předpisů (mimochodem každý, kdo s
nimi v zemědělství manipuluje musí
projít pravidelnými školeními, na rozdíl
od zahrádkářů) je rozhodně příznivější.
Navíc přípravky, které měly prokazatelně nebezpečný charakter, jsou již
zakázány a rezidua pochází v naprosté
většině právě z již zakázaných postřiků, které v půdě přetrvaly desetiletí.
„Ponechme více půdy ladem,“ dožaduje se veřejnost a pak obviní sousedního pěstitele z nadměrného používání
herbicidů na plevele, které se právě z
náletu rozšířily. „Hledejte jiná řešení,“
žádají pak. Jednak nová řešení se hledají neustále, ale aplikovat je zabere
mnoho času a nejsou až tak účinná.
I když jedno takové řešení by tu bylo:
Vraťme se všichni na pole, tak jako
tomu bylo dříve a nebudeme potřebo-

vat ani chemii ani velké stroje. Jenže
na to je dnešní společnost příliš pohodlná. Lidé v zemědělství totiž stále chybí, a to i přes skutečnost, že mzda je
dnes již srovnatelná s ostatními řemeslnými i manažerskými obory. Jenže
na to jsme již příliš zpohodlněli.

Zpátky do polí

V historii došlo k tomu, že se pole zcelovala. Prostě se to stalo. Historii nezměníme. Proč si tedy poté restituenti
nevzali pozemky zpět a nezačali znovu
hospodařit? Protože k tomu již neměli
vztah a zjistili, že je to moc složité a
náročné v porovnání s pohodlným životem, který již vedli. Místo toho, abychom využili té výhody koncentrace, k
níž mimochodem spěje i celý západ,
tak budeme vše kritizovat. I na velkých
polích lze hospodařit šetrně. Sázet větrolamy, remízky. Pokud to však vlastník půdy povolí, což bývá vzhledem k

velkému podílu pronajaté půdy dost
složité. Přesto větrolamů i remízků v
krajině značně přibývá. Kritizujeme
však vesele dál…
Zemědělci mohou také pěstovat pestrý sled plodin. Musí pro ně však mít
uplatnění. Bez navazující živočišné výroby to ale příliš nejde. Jen díky ní je
možné do osevního postupu zařadit
více pícnin. Ani louky a pastviny by bez
ní tak časté rozhodně nebyly. Řešením
jsou částečně meziplodiny, ale i ony
potřebují čas na to, aby vzešly. A tak
část roku prostě zeje prázdnotou. A je
další problém na světě. Stejně jako to,
že se všude neoře. Víte, ono to ani v
některých případech není vhodné. To
byste ale museli zabřednout do tajů
oboru více. Celá skripta se prostě do
jednoho článku nevejdou. A leta praxe
už vůbec ne…
Velcí zemědělci jsou pranýřováni za

Řiďte se inspirací
www.fta-dobrovice.cz
AP-FTA_200x81.indd 1
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to, že hospodaří špatně. Tak to tedy
rozhodně není pravda. Není velký a
malý zemědělec, ale dobrý a špatný
hospodář. I soukromník hospodaří na
velkém poli, i on používá chemii a pěstuje řepku a co víc. Již jen skutečnost,
že 70 % chovu hospodářských zvířat
pochází právě od právnických osob a
dojnic dokonce chová 90 %. To samo
o sobě značí, že se velké podniky snaží
navzdory pracnosti, nedostatku personálních sil a většinou i podnákladovým
cenám za živočišné komodity chov
hospodářských zvířat zachovat. Mj.
právě z důvodu dostatečné produkce
hnoje.
Další skutečností je používání velké
techniky. Ano čím větší stroje, tím větší
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tlak na půdu, pokud však opomeneme
rozdíl mezi pásovým a kolovým traktorem a také faktem, že čím větší stroj
resp. přídavné zařízení, tím méně pojezdů na poli uskuteční….

Ruku na srdce

A tak bych asi mohla pokračovat dál.
Kritiky se najde vskutku mnoho. Avšak
jen málokdo se podívá na své vlastní
chyby. Takže ruku na srdce, kdo seká
ve vedrech bez dostatečných srážek
trávník každý týden a pak ho kropí?
Kdo plýtvá vodou a nechává téct vodu
při čištění zubů? Kdo si vydláždí polovinu pozemku, jen aby měl zpevněnou
víceméně bezúdržbovou plochu? Kdo
má svedenou dešťovku do kanalizace?
Kdo podporuje výstavbu dalších hal a

skladů či si sám postavil dům na původním poli? Kdo kácí stromy na své
zahradě či v okolí? Kdo schvaluje betonová města bez zeleně? Kdo si kupuje dovozové zboží, které urazilo cestu
přes polovinu světa a nemá při tom
výčitky svědomí či si dokonce myslí,
že ten bioprodukt je zaručeně ekologický? Či naopak, kdo kupuje ty nejlevnější potraviny na trhu ve snaze ušetřit,
a přitom tímto krokem sám rozhoduje
o tom, co zemědělci budou pěstovat a
jaká zvířata budou chovat, pokud vůbec nějaká? Nestěžujte si potom.
Ano, zemědělci jsou podnikatelé, kteří potřebují mít zisky, aby mohli dále
investovat. Kromě nedostatku lidí se
však potýkají také s počasím a s trhem, který mu stále více hází klacky
pod nohy. Je totiž na konci řetězce
resp. na začátku a cenu si rozhodně
diktovat nemůže. Jsou lepší a horší
roky, jsou rentabilní plodiny, jako řepka, která jako jedna z mála komodit
bývá zisková po většinu let, je však
více komodit, a to třeba právě ty živočišné, které jsou většinu let ve ztrátě.
Přesto je nezbytné je pro naše budoucí
generace zachovat. Nemůžeme si dovolit stavy hospodářských zvířat ještě
snižovat. Již proto si zemědělci zaslouží obdiv a nikoliv kritiku. Když dokáží x
let hospodařit a při tom bojovat s větrnými mlýny a pomluvami v zádech a
ještě k tomu zachovávat a dokonce i
rozvíjet odvětví, které není doceněno…
Soňa JELÍNKOVÁ
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Kauza přemnožení hraboše polního

Hraboš polní (Microtus arvalis) patří mezi nejškodlivější organizmy
polních plodin. Je to druh hlodavce, který žije ve volné přírodě a není
závislý na člověku. Škodí nejen v zemědělství, ale také člověku a
životnímu prostředí. Dospělý jedinec je velký 9,5-12 cm. Ocas má krátký
3-4,5 cm. Samice mají 5-6 vrhů ročně. Březí jsou 3 týdny a z jednoho vrhu
vejde okolo 5-6 holých a slepých mláďat, které pohlavně dospívají po 4
týdnech. Maximální délka života hraboše je 16 měsíců.

K

přemnožení hrabošů, kdy jejich
populace dramaticky stoupne, dochází jednou za 3 až 6 let. Cyklus ustupuje v době, kdy hraboš už nemá
dostatek potravy, prostoru nebo v důsledku nastávající zimy. Jeho pamlskem a primární potravou jsou obiloviny, cibuloviny, brambory, zelí, mrkev,
kořeny a kůra mladých stromů. Před
přirozenými predátory se ukrývá v norách, obvykle horizontálních, ale někdy
i vertikálních a to až do hloubky 60 cm.
Kromě likvidace úrody je přenašečem
horečnatých onemocnění po kousnutí
nebo kontaktu s močí.
Jak se hraboš polní chová?
K přežívání hrabošů v období zimy
slouží tzv. „refugia“, jsou tak označovány úkryty, který jím poskytují ozimé
plodiny, ozimé obilniny a řepka a dále
travnaté pozemky, zvláště jejich okraje, které jsou bohaté na plevele, rovněž
příkopy podél cest a travnaté polní cesty, meze a stráně s křovinami. Člověk
v zimních měsících na těchto místech
nezasahuje, hraboši jsou pasivní a soustřeďují se do společných nor s omezeným počtem východů. Díky dobrému
úkrytu je ani predátoři nestačí likvidovat. Dobrým ukazatelem jejich přítomnosti jsou tzv. myšilovní dravci - káně

lesní, káně rousná a poštolka obecná,
kteří trpělivě vysedávají na stromech a
okrajových sloupcích vinohradů. Umístěním berliček do krajiny, tak podpoříme jejich úlohu.
Jsou to místa, kde sice hraboš nezpůsobuje většinou žádné škody, ale slouží k jeho přežívání v krajině, odkud se
přesídluje na okolní pozemky. Jejich
více méně utajený způsob života zde
uniká většinou pozornosti hospodařících zemědělců. V těchto místech také
člověk proti hraboši polnímu nezasahuje a predátoři hraboše nestačí likvidovat.
Metodika monitoringu hraboše polního
Metodika monitoringu hraboše polního
je sepsána na webu Rostlinolékařského portálu, kdy se na začátku i na konci vegetačního období kontrolují počty
nor na 1 hektar. Na pozemku se uskuteční 4 průchody o délce 100 m a šířce
2,5 m, na nichž se zaznamenají počet
živých, užívaných nor. Užívanou norou
rozumíme noru s čerstvým výhrabkem,
nebo je do ústí nory zatažena potrava,
je přítomen trus hraboše, vchod do
nory je uhlazený, ochozený, vegetace v
okolí nory je okousaná. Zjištěný počet
na 4 průchodech vynásobíme 10. Tím

obdržíme počet nor na hektar a hodnotíme podle stupnice pro určení třídy
výskytu na jaře, během vegetace a na
podzim.
Ze statistik vyplývá, že v Uhlířově na
Opavsku je výskyt hraboše polního extrémně silný, bylo zde nalezeno 1520
nor připadajících na hektar pole. Ve
Vávrovicích to bylo 240 nor, v Broumovicích 30 děr.

Obrana před hrabošem
polním

Zemědělec má při obraně své úrody na
výběr z několik možností: biologická
obrana, chemická obrana, kombinace
biologické a chemické ochrany. Žádný
zemědělec nechce svou úrodu zbytečně chemicky zatěžovat, nejen že je to
pracné, ale z pohledu ekonomického
také finančně náročné.
Biologická ochrana
Nelehká úloha zemědělců, jak chránit
svá pole bez chemického zapříčinění.
Odborníci doporučují řadu opatření k
eliminaci hrabošů, jako je orba, změna osevního postupu a vytváření podmínek pro dostatečný počet nepřátel.
Všechny tyto možnosti však nelze všude bez problému aplikovat.
Remízek
Poskytuje přirozený úkryt drobným živočichům i větším zvířatům v otevřeném prostranství. Je to část krajiny u
polí, které jsou porostlé malými stromky a jinou vegetací. Zemědělcům je
stále vyčítáno, že se nesnaží budovat
remízky, proto, aby se jím nezmenšovala velikost půdy pro pěstování plodin.
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Mnohdy tyto argumenty mají nelehké
překážky, o kterých veřejnost nemá
ani ponětí. Jednou z velkých překážek
je fakt, že mnozí zemědělci nejsou
majitelé a půdu mají ji pronajatou na
základě pachtovní smlouvy. Pachtovní
smlouvou se propachtovatel zavazuje
přenechat pachtýři věc k dočasnému
užívání a požívání za úplatu. V České
republice dnes evidujeme 3,5 mil ha
půdy na 3,5 mil vlastníků. Remízky
je také složité vybudovat, udržovat a
hlavně profinancovat. Dalo by se tak
říct, že je to dvousečný argument, protože při orbě naopak hraboši hledají
útočiště a nacházejí ho právě těchto
remízkách.
Orba
Český svaz ochránců přírody zemědělcům doporučil, aby místo chemie
bojovali proti přemnoženým škůdcům
orbou. "Krom toho, že pluhem efektivně zničí hnízda i zásobárny hrabošů,
zároveň také podpoří tolik potřebné
zlepšení vodního režimu v půdě," uvedl
ředitel kanceláře svazu Petr Stýblo.
Podle šéfa Agrární komory lze však
orbou zničit jen malou část hnízd
hrabošů. Řešení situace orbou není
možná všude. Tam, kde to nejde, se
zemědělci snaží alespoň půdu zkypřit.
Hlubokou orbou také dochází ke zvýšenému odparu vody a v neposlední řadě
jsou zde také legislativní překážky.
Bidýlka
Přirozeným predátorem jsou pro hraboše dravci, jejich výskyt v oblasti polí
můžeme podpořit umístěním bidýlek.
Momentální stav je ale tak vážný, že
tento způsob obrany je neúčinný.
Chemická ochrana
V souvislosti s kauzou ,,Hraboši“ se do
centra pozornosti dostal pesticid Stutox II. Působení přípravku Stutox II je
obsáhle popsáno v článku prof. MVDr.
Emil Tkadlece, CSc., který je vedoucí
katedry Univerzity Palackého v Olomouci.
Podle zemědělců a řady odborníků je
jediný účinný prostředek, jehož prostřednictvím lze úrodu před masivně
přemnoženými hraboši ochránit, s tím
nesouhlasí ochránci přírody. Považují
ho jako prostředek k hubení necílových druhů ptáků a savců.
Prostředky, které proti hrabošům začali pěstitelé aplikovat, ale vyvolaly reakci mezi ochránci přírody. Podle ochránců životního prostředí je Stutox II jed,
který tráví také necílové druhy ptáků a
savců. Navíc druhy chráněné a často i
ohrožené.
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Místo úrody hraboši

Hraboši na jihu Moravy letos poničili až
80 procent úrody. Zdevastovaná úroda
a pole plné hrabošů, tak to je nový fenomén letošního léta u mnoha zemědělců. Na Hodonínsku evidují zničení
2/3 úrody vojtěšky a poškození také
dalšího obilí.
Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ)
hraboši napáchali největší škody na
Moravě. Ohnisko výskytu je také celá
jižní Morava a Haná. Dle tamních informacích se na jednom hektaru půdy
nachází až 5 tisíc nor. Hraboši tam
měli poškodit až 80 procent plodin.
Přemnožení hraboši škodili nejen na
polích, ale také ve vinicích. Mezi keři
révy vinné hledali potravu, okusovali
listy, kořeny a ochutnávali i hrozny. Nor
jsou tisíce, podobnou kalamitu vinaři
nepamatují. Situace podle UZKUZ je
stále alarmující a nemá klesající tendenci. Zemědělci z Hodonína hlásili.
„Všechny porosty jsme měli extrémně
poškozeny hraboši, nejvíce utrpěly obiloviny, máme o padesát procent nižší
úrodu.” Došlo k poškození plodin, jako
je například cukrová řepa, pšenice, ječmen nebo jabloně a višně.
I přes extrémní přemnožení hrabošů
ministerstvo zemědělství doposud nepovolilo aplikaci přípravku STUTOX II
rozhozem a ani nepodniklo žádné kroky k možné kompenzaci. „Tento problém jsme registrovali, ale kompenzace jsou dle našeho názoru předčasné,“
řekl tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. „Pokud by se ukázalo, že
škody na úrodě jsou extrémní, začali
bychom se tím více zabývat. Nyní je to
předčasné,“ doplnil Bílý.

Vývoj stavu přemnožených
hrabošů

První alarmující dopis ze dne 21.5.

2019 o přemnožení Hraboše polního
jsme obdrželi ze Zemědělského a obchodního družstva Rataje. Předseda
družstva ing. Josef Sedláček upozorňoval otevřeným dopisem všechny zainteresované instituce jako je například
Ústřední kontrolní a zkušební ústav,
Ministerstvo zemědělství, Agrární komora o vážné situaci zemědělců v intenzivní oblasti Kroměřížska. ,,My zemědělci jedné z nejúrodnější oblasti
České republiky se s pocitem bezmocnosti díváme, jak nám před očima mizí
úroda roku 2019. Po období katastrofálního sucha v dubnu 2019, přichází
další rána – nastupující kalamita hrabošů,“ píše v dopise ing. Josef Sedláček. Příčinou tohoto kalamitního stavu
bylo podle předsedy Sedláčka zákaz
použití účinných a efektivních látek.
Dalším dopisem ze dne 28.5.2019
upozorňuje ředitel Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž Ing. Petr
Míša, Ph.D., MBA na mizející porosty
jak na provozních, tak i pokusných a
experimentálních plochách. Tyto plochy jsou součástí schválených výzkumných projektů a mají poskytnout nové
informace o odrůdách, technologiích a
agrotechnických postupech. ,,Za dobu
třicetileté praxe jsem se s takovou kalamitou nesetkal a kladu si otázku,
kam až zničující činnost hraboše polního letos postoupí.“ Uvedl v otevřeném dopise ředitel Zemědělského výzkumného ústavu. Dále také zdůraznil,
že legislativně dostupné prostředky
na regulaci hrabošů jsou v současné
době neúčinné a tento stav vede k bezmocnému přihlížení devastace našich
polí. V dopise se zřejmě ztotožňuje s
názorem předsedy Zemědělského a
obchodního družstva Rataje, ing. Josefem Sedláčkem, který jako první upozorňoval na alarmující situaci. Tímto
dopisem hromadně apeluje na zain-
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teresované instituce ke společnému
řešení situace a vyzývá k přátelskému
setkání při prohlídce polních pokusů,
které se letos v Kroměříži uskutečnili v
úterý 18.6.2019. Dopis obdrželi:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Ministerstvo zemědělství
ČR, Agrární komora ČR, Agrární komora Kroměříž, Zemědělský svaz ČR,
Mendelova univerzita v Brně.
Otevřený dopis ministru
zemědělství
Dne 19.6.2019 Zemědělský svaz ČR
otevřeným dopisem reflektoval situaci
na Střední Moravě a Vysočině. Poukázal na nedostatečnou účinnost aplikace rodenticidů povoleným způsobem
a zároveň požádal o šetření situace a
analýze příčin prostřednictvím ÚKZÚZ.
Cílem dopisu byla žádost na výjimečné
schválení přípravku STUTOX II na podzim 2019, popřípadě na jaro 2020 se
zvýšeným dávkováním až na 10 Kg/ha
a s možností aplikace rozhozem v postižených oblastech.
Odpověď ministra zemědělství
Ministerstvo zemědělství se k věci
vyjádřilo 16.7. 2019. K žádosti o aplikaci STUTOX II rozhozem se postavilo
negativně. Zástupce ministerstva svůj
postoj odůvodnil na 41. jednání koordinační pracovní skupiny pro plnění
Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR, které se
konalo dne 4.6.2019.
Avšak při řešení kalamitního rozmnožení hraboše polního byl ministrem zemědělství navržen následující postup:
Po sklizni zemědělských plodin, tj. v
době, kdy na polích nebude dostatek potravy pro hraboše a ten bude
reagovat na rodenticidy, je případně
Ministerstvo zemědělství připraveno
povolit aplikaci přípravků na ochranu
rostlin. Výjimka by ale nebyla povolena
pro celé zemí ČR, týkala by se pouze
kalamitních okresů případně specifických míst v těchto okresech. Zemědělci by tak mohli požádat o výjimku na
ÚKZUZ. Ministerstvo také v dopise doporučovalo další opatření k eliminaci
hrabošů, jako je orba, změna osevního
postupu a vytváření podmínek pro dostatečný počet nepřátel.
ZS ČR zorganizoval dne 25.7.2019 jednání s MZE, ÚKZÚZ, a odborníky z Mendelovy univerzity, VU Kroměříž a zemědělci k řešení přemnoženého hraboše
Z jednání vyplynulo, že ZS ČR požádá
o výjimku pro povolení aplikace přípravku na hubení hrabošů Stutox II
rozhozem. Výjimka se měla vztahovat
na kraj Olomoucký, Zlínský a Jihomo-
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ravský a měla by být platná od 5. srpna
2019 po dobu 120 dní. Dále bylo poukázáno na chybějící havarijní plán, který je do budoucna zapotřebí vytvořit.
Byl zde vznešen apel na zemědělce,
aby pro mechanickou eliminaci udělali
maximum (orba, podmítka, podrývání
atd. třeba i opakovaně).
Dále se ZS ČR se zavázal, že:
1. Zajistí podmínky vyhlášení kalamitního stavu (na krajské, celostátní úrovni) a bude iniciovat jeho
vyhlášení tak, jak bude nezbytně
nutné.
2. Osloví postižené kraje, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo
zdravotnictví s žádostí o řešení
kalamitního stavu přemnožení
hraboše polního spolu s MZe.
3. Podpoří AK ČR s jejím požadavkem na ministra zemědělství o
zařazení kalamitní situace s hrabošem na jednání vlády tak, aby
vláda případně vyhlásila kalamitní
stav, který umožní razantní aplikace se zvýšenou koncentrací účinné
dávky nejen na zemědělské půdě.
4. Bude požadovat, aby veškeré náklady s aplikací byly hrazeny státem (vyhlášen stav ohrožení).
5. Ověří, zda a co je nezbytné pro zařazení hraboše mezi karanténní
živočichy.
6. Bude následně iniciovat zařazení
hraboše mezi karanténní živočichy.
Dále pak Ministerstvo zemědělství přislíbilo ověření finanční a legislativní
možnosti kompenzace škod způsobených hrabošem (případě jiné možnosti kompenzace např. prostřednictvím
vyššího příspěvku PGRLF na podporu
pojištění apod.).
29.7. 2019 ZS ČR žádalo o připomínky k návrhu závěru jednání a návrhu
podnětu pro výjimku použití STUTOXU
rozhozem.
30.7. 2019 Žádost ZS ČR o povolení
STUTOX II rozhozem
Na základě jednání s příslušnými zástupci ÚKZÚZ a pracovníky MZe, Zemědělský svaz ČR opětovně žádal o
akutní povolení výjimky aplikace fosfidu zinečnatého rozhozem. Za tímto
účelem byl vypracován formální podnět pro tuto výjimku, který byl adresován náměstkovi Ministra zemědělství
ing. Jindřichu Fialkovi a zástupcům z
ÚKZÚZ.
2.8. 2019 V souvislosti s kalamitou
přemnožení hrabošů vydal ÚKZÚZ
120denní výjimku na aplikaci Stutoxu II. Výjimka aplikace nezahrnovala
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možnost plošné povrchové aplikace.
Změna se týkala použití většího množství přípravku na hektar.
6.8. 2019 Schválil a zveřejnil ÚKZUZ
výjimku na plošnou aplikaci přípravku
na likvidaci hrabošů STUTOX II
8.8.2019 Petice proti plošnému šíření
jedu v krajině
Pár dnů po vydání povolení aplikace
STUTOXU II rozhozem byla Petičním
výborem podepsána Petice oproti
plošné aplikaci. Zástupci Petičního výboru apelovali na ministra zemědělství
a vedoucí úředníky, aby toto povolení
přehodnotili.
8.8.2019 Pozastavení povolení o
plošné aplikaci STUTOXU II
Na základě vyvolané kritiky ze stran
ekologických aktivistů a ministerstva
životního prostředí, Ministerstvo zemědělství dne 8. 8. 2019 dočasně pozastavilo možnost plošné aplikace přípravku Stutoxu II. Na základě velkého
nesouhlasu ze stran zemědělců ZS ČR
inicioval tiskovou konferenci. Na konferenci předseda Zemědělského svazu
ing. Martin Pýcha uvedl, že situace je
mimořádná z hlediska rozměrů – byla
zasažena velká část Moravy od Olomouce směrem na jih, a v některých
případech byly i 100% škody, které
ovlivnily výnosy a ekonomiku zemědělství. Zemědělský svaz tedy bude nadále bojovat za zemědělskou úrodu prostřednictvím povolení výjimky. Byl zde
přítomen také předseda zemědělského obchodního družstva Rataje Josef
Sedláček, který realisticky popisoval
situaci.
Největší škody byly podle něj na řepkách či na sladovnických ječmenech.
“Příroda si tu nepomůže,” uvedl Sedláček. Ing Martin Pýcha také zdůrazňoval, že pokud hraboši nebudou mít co

žrát, tak se začnou přesouvat do obydlených oblastí a zahrádek. Tento efekt
pak může mít za následek přenos nemocí na člověka.
ZS ČR dne 9.8.2019 reagoval na danou
situaci otevřeným dopisem, který byl
adresován ministru životního prostředí
Mgr. Richardu Brabcovi ve věci řešení
kalamitního přemnožení hraboše polního na části území České republiky.
V dopise upozorňoval na chybějící efektivní kompromis pro řešení situace a
dovolil si vyzvat ministra k návštěvě
postižených oblastí a následné osobní
aplikaci granulí do nor, které jím řízený
sektor prosazuje. K této výzvě navrhoval i zapojení zástupců nejaktivnějších
environmentálních organizací jako je
Česká společnost ornitologická nebo
Svaz ochránců přírody.
V souvislosti s tímto problémem zasedali po dvakrát experti a zainteresované
instituce, avšak bez akceptující odezvy.
Ke kauze se dne 13.8. 2019 písemně
vyjádřila Česká akademie zemědělských věd, podle které je jediným smysluplným východiskem ze současné
kalamitní situace výjimečné povolení
plošné aplikace rodenticidu a zároveň
doporučovala Ministru zemědělství
zvážení pozastavení účinnosti nařízení
ÚKZUZ.
14.8.2019 Organizace setkání spolu
s AK a MZe se zástupci MŽP a environmentálních organizací na jižní Moravě v postižených podnicích
Výstupem ze setkání byla dohoda,
že zemědělci budou moci požádat o
schválení aplikace rozhozem na místně příslušném orgánu ochrany přírody
a krajiny. MŽP se zavázalo k tomu, že
bude tlačit, aby tyto žádosti byly projednány co nejdříve.
14.8. 2019 byla večer na internetu zve-
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řejněna informace o úhynu zajíců v oblasti Brna.
15.8. 2019 Veterináři potvrdili, že u několika uhynulých zajíců byly nalezeny
zbytky fosfanu.
STUTOX II použil na svých políchu Brna
zemědělský podnik Bonagro. Podle ředitele však podnik splnil oznamovací
povinnost. V Žatčanech se objevilo 15
mrtvých zajíců.
Veterináři potvrdili, že u uhynutých zajíců v Žatčanech, byly nalezeny zbytky
fosfanu.
Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je možné, že někdo
přípravek Stutox použil nelegálně.
,,S ohledem na to, že k uhynutí zajíce
je nutné požití minimálně 30 granulí
přípravku StutoxII, je pravděpodobné,
že přípravek byl použit nelegálně a v
rozporu s návodem na použití. I při cílené povrchové aplikaci je dávka zhruba
šest granulí na jeden metr čtvereční.“
řekl mluvčí ministerstva.
15. 8. 2019 ZS ČR svolal tiskovou konferenci, aby vyjádřil svůj postoj k uhynulým zajícům
Tuto informaci ZS ČR vyhodnotil jako
velmi vážnou. Uvítal tak, že státní orgány začaly tyto případy okamžitě řešit a
zajistily tak všechny okolnosti ke zjištění úhynu. Bylo třeba určit, zda aplikace
byla legální, zda byly dodrženy všechny
technologické postupy a nakládání s
tímto přípravkem, ale i možnost cizího
zavinění.
Zároveň ZS ČR vyzval příslušné orgány,
aby do vyšetření těchto případů nebyla

obnovena výjimka na aplikaci přípravku Stutox II rozhozem na plochu. Po
vyšetření chceme opět jednat v řešení
situace. je třeba, abychom se všechny
zainteresované strany opět sešly a projednaly další postup v řešení kalamitní
26.8. 2019 MInisterstvo zdravotnictví
ve stanovisku reaguje na opětovnou
žádost ZS ČR o přehodnocení povolení
aplikace. Shrnuje zde všechny argumenty, které žádosti nevyhovují.

Počítání škod

ZS ČR vyzývá zemědělce, aby se zapojili do průzkumu škod způsobených
hrabošem. Průzkum bude probíhat až

do doby, než budou sklizeny pozdní plodiny. Škody, které v průzkumu uvedete,
můžete až do jeho ukončení průběžně
aktualizovat podle situace na jednotlivých plodinách.
Česká republika nemá žádný nástroj
ani finanční prostředky na kompenzaci
škod. Zemědělský svaz chce touto cestou nashromáždit argumenty pro vytvoření kompenzačního nástroje a získání
finančních prostředků.
Průzkumu se mohou zúčastnit všichni
zemědělci na webové adrese: www.
zscr.cz/hrabosi.
Alena BEČKOVÁ
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Stutox: rodenticidní přípravek proti
hraboši polnímu a jeho účinky na
přírodu

V roce 2019 vzrostly populační hustoty hraboše polního nad obvyklou
úroveň již v první polovině roku. Nestalo se tak na celém území
České republiky. Postiženy byly zejména regiony Moravy a Opavsko,
zatímco v Čechách k přemnožení došlo jen lokálně na Ústeckoorlicku,
Benešovsku a Kladensku (obr. 1). Vyšší hustoty se objevily už na
podzim 2018, ale z dat nebylo možné vyvodit, co se stane v následném
roce. Populace mohly buď spadnout na nízké početnosti, což se z
velké části stalo v Čechách, nebo po dobrém přezimování pokračovat
v růstu, což se potvrdilo na jaře na Moravě. Podtrhuji, že na podzim
2018 nebylo možné říci, co se stane, protože u nás neexistují
kvantitativní prediktivní modely, které by pro odlišné regiony mohly být
určitým vodítkem. Dokonce i v březnu 2019 bylo obtížné předpovídat
růst populací, protože rok 2018 mohl být stejně dobře rokem růstu
populace, tak rokem vrcholových populačních hustot

J

akmile populace začaly na jaře
2019 růst, bylo jasné, že vysokých
hustot bude dosaženo hluboko před
sklizní obilovin a škody budou proto
vyšší. To je dostatečně známo z minulých let.

Bouře v mediích

V souvislosti s přemnožením hraboše
polního se rozpoutala bouřlivá diskuse o tom, jak by se proti hraboši
polním mělo zakročit a co by se proti
němu mělo nebo nemělo dělat. Bohužel, zemědělci mají dnes k dispozici
jediný prostředek, který může být ve
volné přírodě nasazen proti hraboši
polnímu, a to je Stutox II. Ještě během druhé světové války takových
nástrahových přípravků bylo u nás na
trhu 24 spolu s dalšími 23 rodenticid-
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ními pastami, mazy a těsty. Poté, co
ÚKZUZ dne 5. 8. 2019 vydal rozhodnutí, v němž pro 48 okresů ČR povolil
aplikaci rozhozem na povrch, vypukla
ve společnosti bouře až hysterie, k níž
k mému úžasu přispěli také mí kolegové profesoři z jiných univerzit. Do
medií se tak dostaly neuvěřitelné polopravdy až báchorky, které živily ve
společnosti strach z jedů a vyvolávaly
odpor k zemědělcům. Nepravdivé informace z úst akademických pracovníků a dokonce zneužití hrabošů v politickém boji bylo až trapné.
V následujícím textu bych chtěl proto
zemědělskou veřejnost informovat o
doložitelných vlastnostech přípravku
Stutox a možných rizicích, které jsou
spojeny s jeho používáním. Současně

bych chtěl vyvrátit řadu mýtů a nepravd, které se o tomto rodenticidu
šíří v mediích. Až do roku 1997 jsem
na hlavní úvazek pracoval v tehdejším Ústavu pro výzkum obratlovců
ČSAV ve Studenci, který se v 70. a
80. letech zabýval kontrolou populací
hraboše polního a vyvinul nástrahový
přípravek Stutox k hubení hraboše
polního ve spolupráci s JZD Studenec
(dnešní Agrochema), okres Třebíč.
Na testování tohoto přípravku jsem
se osobně podílel a věnoval jsem mu
také podstatnou část své dizertace.

Fosfid zinku: účinná látka
přípravku Stutox

Vlastnosti přípravku Stutox se odvíjejí od účinné látky, fosfidu zinku (také
fosfid zinečnatý, nebo zinkfosfid). Jde
o jednoduchou anorganickou sloučeninu Zn3P2, která byla poprvé použita
k trávení hlodavců v roce 1911 v italské provincii Modena. Její popularita
rychle rostla zejména po druhé světové válce, kdy se nedostávalo jiných
rodenticidních látek. Jen v USA bylo v
80. letech zaregistrováno celkem 27
různých formulací k hubení hrabošů
a jiných škodlivých hlodavců. V 80. a
90. letech se objevila velká snaha využívat proti hrabošům antikoagulanty
2. generace, které zabraňují srážení
krve. Po odhalení jejich negativních
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účinků na predátory hrabošů, byly
tyto přípravky z volné přírody většinou
staženy a ponechány jen pro použití
proti komensálním hlodavcům (potkan, myš). Význam fosfidu zinku v
chemické kontrole hrabošů tak opět
vzrostl a je dnes považován za jeden z
nejbezpečnějších rodenticidů pro použití ve volné přírodě.
Technický fosfid zinku je jemný šedočerný prášek, který se v přítomnosti
žaludečních kyselin rozkládá na oxidy zinku a vysoce toxický plynný fosforovodík (PH3, fosfan). Vlastní fosfid zinku je prakticky nerozpustný
ve vodě. Veškeré obavy, že dojde k
otravám vodních živočichů, jsou liché
a směšné. Ve vodě se sice postupně
rozkládá a uvolňuje fosforovodík, ale
vznikající koncentrace jsou nízké a z
praktického hlediska bezvýznamné.
Fosfid zinku není selektivní jed a je
toxický pro většinu savců. Letální dávka usmrcující 50 % jedinců (LD50) je
u hraboše polního zhruba 40 mg/kg.
Letální dávka, která usmrcuje všechny jedince, se proto nachází někde
kolem 70 mg/kg. Pro 20gramového
hraboše je to tedy něco kolem 1,5
mg. Ptáci jsou ještě citlivější a hodnoty LD50 se nacházejí od 8 do 20
mg/kg. Fosfid zinku je akutní jed. V
závislosti na množství přijaté letální
látky mohou otrávení jedinci uhynout
v rozmezí méně než 1 hodina až několik dnů. Prvním příznakem otravy
je zastavení příjmu potravy, později jakéhokoliv pohybu s následnou
paralýzou. Protože má fosfid zinku
emetické účinky, savci, kteří mohou
ochotně zvracet (šelmy, prase), se
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mohou jedu zbavit. Hlodavci takovou
schopnost nemají.
Fosfid zinku nezanechává žádná rezidua v půdě. Všechny mediální výkřiky
o zamořování prostředí a kontaminaci krajiny jsou nepravdivé. Ve vlhkém
prostředí se fosfid zinku rozkládá na
plynný fosforovodík, který je velmi reaktivní a mění se rychle až na výsledný fosforečnan –PO4, který je rostlinným hnojivem. Zinek potom reaguje
s ostatními půdními substancemi za
vzniku solí, které se v půdě běžně nacházejí. O otrávené krajině proto nelze vůbec hovořit.

Stutox

Nástraha Stutox II je šedozelený granulovaný přípravek, který obsahuje
2,5 % fosfidu zinku. Nosičem jsou
sušená vojtěška a obilné šroty, které jsou hlodavci ochotně přijímány. U
zrodu tohoto přípravku stál český zoolog Ing. Grulich, který v roce 1972 patentoval přípravek Grazin. Po odstranění rostlinných olejů, které působily
potíže při delším skladování tohoto
přípravku, byl v roce 1978 navržen
přípravek Stutox® s 5 % účinné látky. Ten je vyráběn suchou granulací
a úspěšně nahradil do té doby používané celozrnné nástrahy, které jsou
značně atraktivní pro ptáky. Tento přípravek byl vyvinut pro aplikaci volným
rozhozem na povrch půdy přímo do
porostu pomocí rozmetadel tak, aby
na 1 m2 bylo 6–11 granulí. Takto se
Stutox používal s různými obměnami
až do roku 2015. Po celou tuto dobu
k masovým otravám zvířat nedocházelo. Zdá se, že většina veřejnosti o
této skutečnosti nevěděla a rozhod-

nutí ÚKZUZ pochopila jako nový prvek
v české ochraně rostlin.
Granule lisované za sucha ve vlhku
ale rychle bobtnaly a rozpadaly se.
Proto byl tento přípravek inovován
v 80. letech a dostal se na trh jako
inovovaný Stutox I. Ten obsahoval minerální příměs montmorillonit, který
měl zvýšit odolnost granulí vůči vlhku
a prodloužit tak dobu jeho expozice.
Od roku 2016 je k dispozici rodenticidní přípravek Stutox II, který už příměs montmorillonitu neobsahuje a
má jen poloviční koncentraci účinné
látky (2,5 %). Je určen jen pro aplikaci do východů z nor. To je pochopitelně zásadní změna, která je pro ošetření velkých polí zcela nepoužitelná
a může rizika otrav necílových druhů
ještě navýšit.

Otázka primárních otrav

Hraboš polní se otráví přijetím 1 granule Stutoxu II o hmotnosti 150 mg,
v níž je necelých 4 mg jedu. Primárními otravami, které vznikají přímým
požitím nástrahy, jsou ohroženy také
necílové druhy. Ze savců to je křeček
polní, který je u nás dnes rozšířen jen
na orných půdách v nížinách kolem
velkých řek (Poohří, Polabí, moravské úvaly, ale také Blanensko). Jeho
nory s širokými východy s průměrem
7–10 cm zemědělci hospodařící v
těchto oblastech určitě dobře znají.
K otravě je nutné, aby 300–400gramový křeček pozřel nejméně 5–7
granulí. Ačkoliv to není mnoho, je
nutné si uvědomit, že fosfid zinku je
akutní jed, který působí velmi rychle.
Prvním příznakem otravy je zástava
příjmu potravy, k níž dochází do půl
hodiny. Dále je to zajíc polní, který
rovněž může přijímat granule na bázi
obilných šrotů. Zajíc o hmotnosti 3
kg musí přijmout 20–50 granulí, aby
uhynul. Protože ptáci jsou vnímavější,
tak bažant o hmotnosti 1,5 kg musí
zkonzumovat alespoň 5–10 granulí.
Pokud jsou granule náhodně rozptýleny v porostu, tak ke konzumaci letální dávky s vysokou pravděpodobností
nedojde v důsledku rychlého nástupu
otravy.
Historicky jsou sice popsány otravy
ptáků, ale to se týkalo nástrah na
bázi obilných zrn, které jsou pro ptáky
mimořádně atraktivní a přetrvávají
na poli až měsíc. Z poslední doby jsou
známy jen otravy hus z USA, které
na komerčních travních stanovištích
mohly spolu s vegetací konzumovat i
nástrahu. Tyto případy jsou poučné i
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pro české podmínky, neboť při ošetření řepy volným rozhozem na povrch
půdy se mohou granule zachytávat do
listových růžic a být rovněž pozřeny
zajíci či srnci, kteří řepné listy běžně
konzumují. Rizika primárních otrav
jsou v případě Stutoxu významně redukována krátkou dobou expozice
přípravku. Granule se totiž v terénu
po 2–3 dnech rozpadají vlivem ranní rosy a přestávají být atraktivní jak
pro hraboše, tak pro necílové druhy.
Pokud zaprší, je zásah zcela znehodnocen rozpadem granulí. Zemědělci
proto musí ošetření dobře načasovat
s ohledem na aktuální předpověď počasí.

Sekundární otravy
jsou možné, ale málo
pravděpodobné

Sekundární otravy, které vznikají konzumací otrávených hrabošů, jsou v
případě fosfidu zinku speciálním druhem primárních otrav. Jedinou nebezpečnou součástí otráveného hraboše
je totiž jeho žaludek, v němž zůstává
část nerozložené nástrahy. Ostatní
tkáně jsou bez jedu. Predátoři, kteří
svou kořist zpravidla nepolykají v celku, ale konzumují ji po částech, nebudou postiženi. Sám jsem prováděl
experimenty s poštolkami a lasicemi
a k jejich úhynu nedošlo ani v jednom
případě, neboť žaludky a střeva otrávených hrabošů byly pravidelně odmítnuty. Na druhou stranu ale existují
také sporadická pozorování, že samice poštolek, které krmí svá mláďata,
střeva konzumují, proto je i tady opatrnost na místě. U ostatních myšilovných ptáků a savců, kteří polykají hraboše celé (čápi, volavky, sovy, lišky,
kočky, prasata), však rizika existují a
jsou doloženy. Tvrzení, že uhynulí čápi
dokazují sekundární otravy fosfidem
zinku, je směšné, neboť sekundární
otravy jsou dávno známy. Přesto se
ale vyskytují vzácně.
Na druhou stranu šelmy a prasata
mohou snadno zvracet, a proto se
mohou jedovatých hrabošů zbavit.
Sovy loví sluchem a mrtvé hraboše
nesbírají, i když i zde existuje malé
riziko otrav po pozření přiotrávených
hrabošů. Čápi nebo prasata mohou
sbírat hraboše uhynulé na povrchu.
Prasata je mohou dokonce vyrývat ze
země. I když většina hrabošů hyne v
norách, na povrchu zůstává zhruba
20–30 % uhynulých jedinců.
V našich polních experimentech v 80.
letech minulého století jsme v uhynu-
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lých hraboších nacházeli v průměru
kolem 1,5 mg fosfidu zinku (v laboratoři zjištěné maximum bylo 6 mg).
K usmrcení 3kg čápa je nutné přijetí 5–15 otrávených hrabošů. Z uvedeného tak vyplývá, že rizika otrav
necílových druhů existují, ale jsou
přijatelná. To dokládá většina prací z
celého světa, které se fosfidem zinku
zabývaly. Formulace „přijatelná rizika“ znamená, že občasné otravy se
předpokládají, neměly by ale ohrozit
populační početnost ohroženého druhu.

Letošní otravy zajíce a čápa

Podívejme se nyní na otravy zajíce
polního na Brněnsku a dvou čápů na
Opavsku. Z televizních šotů (jiné informace nemám) je zřejmé, že v případě zajíců u Brna byl přípravek rozhazován lopatkami, možná do nor, na
poli téměř bez vegetace. Na rozdíl od
mechanizace je člověk tvor omylný a
chybuje. Nevěřím, že je v silách lidí
ošetřit několikahektarový pozemek
se statisíci východy z nor při dodržení
všech zásad správné aplikace. Lidi si
obvykle práci usnadňují a myslím, že
se to stalo i v tomto případě. Mohou
tak vznikat místa s vyšší koncentrací granulí. Ta mohou vznikat ale také
tím, že granule aplikované do východů z nor jsou hraboši vyhrabávány
ven. Na holém povrchu bez vegetace
mohou zajíci dobře viditelné granule
ochotně konzumovat. Totéž platí pro
bažanty.
U čápů na Opavsku bylo pole rovněž
bez vegetace a na povrchu vedle mrtvých čápů leželi také mrtví hraboši.
Jak bylo pole ošetřeno, není známo.
Nevíme ani, kolik čápů na poli konzumovalo hraboše. Ale je jasné, že
hladoví čápi mohli takovou nabídku
přivítat. Pokud bylo pole ošetřeno
aplikací do nor, obsah jedu v otrávených hraboších mohl být dokonce
vyšší, protože ošetřené nory nabízejí hrabošům více granulí. V každém
případě to ukazuje, že nařízený sběr
uhynulých hrabošů na ošetřeném pozemku v Rozhodnutí ÚKZUZ z 5. srpna
2019, není samoúčelný, ale má svůj
důvod. Je jasné, že obě ukvapené aplikace a následné otravy necílových
druhů zásadním způsobem ovlivnily
další jednání ministerstev a nalezení
vzájemného kompromisu.

Co tedy dělat a jak Stutox
použít?

Na závěr pár slov, co mohou zemědělci udělat nejen pro svou úrodu, ale

také pro přírodu. Stutox II na 1 ha stojí 1500 Kč, což nejsou malé peníze.
Jeho použití musí být proto efektivní,
a to hned napoprvé. U přežívajících
hrabošů se totiž po zásahu vytvoří potravní averze k danému jedu a
účinnost prudce klesá. Aplikace rozhozem na povrch půdy, pokud bude
jednou povolena, by se na plochách
s obilovinami měla provádět především zjara při vyšších početnostech
hraboše polního. Později, když už je
obilí příliš vysoké, to už půjde stěží.
Po žních v roce přemnožení jako letos
je dobré provést kvalitní podmítku,
která nejenže přeruší kapilaritu, ale
také ukáže, kolik je na poli skutečně
užívaných východů z nor. Při vyšších
početnostech lze nasadit střední až
hlubokou orbu za předpokladu, že rizika spojená se suchem nebo erozí na
svažitých pozemcích jsou přijatelná.
Většina hraboších hnízd se nachází
v hloubce 10–20 cm pod povrchem,
jen zásobárny jdou o něco níže. Po
povláčení by měl být pozemek ideálně bez vegetace. Hraboš polní je malý
živočich. Jeho metabolismus je proto
velmi intenzivní a je nucen každé 3
h konzumovat nějakou potravu. Na
poli bez vegetace se neudrží. Povláčené pole lze snadno kontrolovat a
početně zredukované východy ošetřit
Stutoxem přímo do nor. Všechna tato
opatření mohou srazit populaci dolů
až o 90 a více procent.
Po vzejití plodiny na podzim lze při silné kolonizaci uvažovat o aplikaci rozhozem na povrch za dodržení všech
podmínek a současného sběru uhynulých hrabošů. Já osobně bych se
přimlouval i za plašení jiných ohrožených ptáků a savců, kteří se po dobu
expozice na pozemku vyskytnou.
Věřím, že obě ministerstva, která mají
v agendě zemědělství a ochranu životního prostředí, k sobě najdou cestu a domluví se na rozumném kompromisu, který bude přijatelný pro
obě strany. Bez vzájemných ústupků
to ale nepůjde. Ministerstvo životního
prostředí by mělo ustoupit v individuálních a odůvodněných případech a
výjimku povolit a zemědělci by měli
naopak dát vyšší garance, že technologické postupy pro správnou aplikaci budou dodrženy a rizika otrav necílových druhů budou redukována na
minimum. V normální společnosti by
to mělo být normální.
Emil TKADLEC, Katedra ekologie a
ŽP, Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci
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Vyjádření se k přemnožení hrabošů
Je to velmi špatné, aby zemědělci a sadaři neměli zastání už vůbec u
nikoho. Vzniká jim škoda, kterou nikdo neuhradí, někteří se mohou
dostat až do platební neschopnosti a případně krachu. Pořád slyšíme
o zdražování pšenice a rohlíků, ale my nic z toho zdražení nevidíme.
Vyžrané pole s plodinami, ohryzené mladé stromky meruněk, to jsou
věci, které nejdou napravit ihned, to není spotřební zboží. Ihned jde
zlikvidovat ty hraboše.
„Odstraň příčinu, odstraníš důsledky“,
to platí všude.
Bude nutné spočítat škody a chtít je
po vládě, která zamítla hubení jedy,
dále po křiklounech z řad ochránců
přírody a to tvrdě. Zavést je na postižená místa a tam je přímo se situací seznámit, nejlíp, když se tam setkají se zemědělci, kteří by jim „dali
co proto“ a hraboši by jim běhali po
nohách. Jejich tvrzení, že si příroda
pomůže sama je mylné, čeho je moc,
toho je přespříliš. Vyjádřila se také v
TV nějaká MVDr, že hrabošů je třeba,
aby zůstali zachováni dravci a šelmy,
dravci nestíhají chytat hraboše, šelmy
si zajdou do stájí pro ovce, divočáci
zryjí pole. Kdo má škodu? Jen zemědělec.
V TV ve zprávách ukázali hejno čápů,

racků jak stojí na kraji pole a nemohou vzlétnout, jak jsou přežraní hraboši. To mě pobavilo. Čápi ke konci
srpna odlétají a ubude jeden predátor
na víc než půl roku.
Před cca 17 lety byli taky hraboši přemnožení, použila jsem Stutox, něco do
děr a něco rozhozem, podle potřeby
na poli. Hlásilo se to myslivcům, ti na
několik dní vyháněli zvěř a ptactvo z
polí, žádný úhyn nebyl. Na jaře se tohle provádí lépe, protože rostliny jsou
vyšší, vzrůstem zakryjí aplikovaný jed
a otrávené hraboše. To by snad mohl
být 1 argument na povolení. Třeba by
to šlo momentálně naházet do kukuřice, tam ptáci nevlétnou.
Kdysi v zimě bylo na polích vidět hejna
havranů jak vyzobávají nory hrabošů ,
aspoň u nás, ale teď ne, hoví si na

blízké skládce, kde mají pestrý jídelníček, který se pravidelně doplňuje.
Jediné, co by zemědělci mohli udělat,
na postižená místa vyvézt veškeré
kejdy a močůvku, popřípadě i vodu a
vše vypustit do děr a vytopit je.
Je třeba zjistit, jak je to s hubením hrabošů v okolních státech, povolení, způsob aplikace, hlášení.
Jsem také JHR a tato situace mě velmi štve, proto jsem napsala a tímto
chci podpořit všechny zemědělce, aby
už jsme konečně našli i my zastání na
patřičných místech. Slova o špatném
hospodaření je výmluva pro úředníky,
aby se zemědělci nemuseli řešit problémy, a urážka pro zemědělce. Špatně nehospodaří nikdo, to by tu práci
nemuseli dělat, chodí kontroly, dodržuje plno předpisů a nařízení. V žádném
jiném odvětví tohle není.
Přeji úspěchy v dalším jednání s politiky, kteří sedí v parlamentu a tam jim
nikdo neškodí, nikdo nežere úrodu,
netrhá ovce, neryje pozemky, nikdo je
nekontroluje, mají svoje jisté.
Bronislava SCHEIDELOVÁ,
Tábor

Každý měsíc porce

exkluzivních informací
Máte zájem o pravidelný odběr Zemědělského zpravodaje?
Najdete jej na: www.zscr.cz/zpravodaj

Chcete dostávat elektronickou verzi mailem?
Napište nám na: zpravodaj@zscr.cz
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Středočeská Regionální potravina 2019

O víkendu 17. a 18. srpna se stala Kutná Hora dějištěm Kutnohorského
hodování, na kterém byly předány certifikáty vítězným výrobcům v
soutěži Středočeská Regionální potravina 2019.

namazat také sádlo na chléb a posypat
jarní cibulkou.
2. V kategorii Masné výrobky trvanístem konání bylo Palackého Ministerstva zemědělství, Státní země- livé, tepelně neopracované, konzernáměstí v Kutné Hoře, kde se dělský intervenční fond značku admini- vy a polokonzervy získala ocenění
představili výrobci kvalitních potravin, struje, koordinátorem pro Středočeský Jestřebická paštika od výrobce WIFCOM. Firma získala v letošním roce
reprezentující značky KLASA a Regio- kraj je KIS Středočeského kraje.
Místem
konání
bylo
Palackého
náměstí
v
Kutné
Hoře,
kde
se
představili
výrobci
kvalitních
ještě
první místo
v kategorii
Ostatní
nální potravina. Oba dva dny návštěv- Letošní vítězní výrobci a
s
výrobkem
Jestřebické
plněné
paníci mohli ochutnat a zakoupit vítězné výrobky
potravin,
reprezentující značky KLASA a Regionální potravina. Oba
dva dny návštěvníci mohli
priky.
potraviny na stánku Středočeské Regi- 1. Vítězství v kategorii masné výZnačka Rancherské speciality vznikla
onální potraviny.
Na náměstí
mělpotraviny
svůj robky
ochutnat
a zakoupit
vítězné
na tepelně
stánku Středočeské
Regionální
potraviny. Na náměstí měl
opracované získalo
stánek letošní vítěz Bio Vavřinec a Ko- Milovické škvařené sádlo ve skle, na jaře v roce 2017 pod křídly společnosti WIFCOM. Hlavním důvodem jejího
sař, který
kromě
vítězných
svůj
stánek
letošní
vítězproduktů
Bio Vavřinec
a Kosař,
který
kromě vítězných
produktů SÝR SV.
které vyrábí
firma Fiala
Milovice.
SÝR SV. BARBORY a SMETANY ke šle- V roce 1993 došlo k otevření vlastní vzniku byl cíl vrátit poctivost tradičním
uzeninám.
Produktysvé
jsouekologické
vyráběny z
hání, měl spoustu
dalších výborných
BARBORY
a SMETANY
ke šlehání,
spoustu
výborných
produktů
hovězí měl
porážky,
kde se dalších
poráží zvířata
toho
nejkvalitnějšího
českého
masa od
produktů své ekologické farmy. Děti se pocházející z okolí. Nejvýznamnějším
farmářů
z
České
Sibiře
a
okolí.
Dnes firmohly veDěti
stánku
vyřádit
zdo- datem
farmy.
seSZIFu
mohly
vepřistánku
SZIFu
vyřádithistorii
při firmy
zdobení
různých pěveckých
a
v novodobé
se sta-palačinek,
ma
vyrábí
více
jak
140
výrobků.
bení palačinek, různých pěveckých a la přestavba celého objektu tak, aby
Oceněná paštika se vyrábí podle rozábavných
činností.
návštěvníky
byl uspořádán
bohatý kulturní program.
zábavných činností.
Pro Pro
návštěvníky
byl splňoval
přísná kritéria Evropské unie dinného receptu majitele podniku. K
uspořádán bohatý kulturní program.
a Státní veterinární správy. Výroba byla
Kutná Hora byla v letošním roce vybrá- přemístěna do nové výrobní haly. To výrobě se používají pouzezákladní suroviny.
Maso na paštiku
se peče,
aby chuť
na jakoHora
místo pro
předávání
certifikátů
Kutná
byla
v letošním
roce umožnilo
vybránalepší
jako
místokvality
pro vepřovépředávání
certifikátů
letošním
vítězům
kontrolu
masa
ve
výrobku
vynikla.
Při
výrobě
se
letošním vítězům soutěže Středočeská ho i hovězího masa a plynulé zásobonepoužívají
žádné
přídatné
látky.
soutěže
Středočeská
Regionální
a to vdlouhého
neděli skladování
18. srpna od 11 hodin. Ocenění předával
Regionální
potravina, a to
v neděli 18. potravina,
vání bez nutnosti
srpna od 11 hodin. Ocenění předával a převážení. Firma získala ocenění v Do plněných paprik používá společnost
ministr zemědělství Ing. Miroslav To- roce 2010 s Milovickou baby šunkou, v svou Jestřebickou sekanou, kterou vy1
man a ředitel Sekce řízení regionálních roce 2011 s Milovickou uzenou kýtou, rábí tradičním postupem dle receptů
našich babiček. Maso na sekanou je
odborů SZIF Ing. Miloš Jirovský.
roku 2013 s Milovickým viržinkem s pa- vybíráno pouze od farmářů z blízkého
Za Středočeský kraj se v letošním roce prikou a předloni s Milovickou uzenou
okolí. Papriky jsou zavařeny do sklenic
přihlásilo 88 produktů od 24 výrobců. krkovicí.
Největší zájem byl o kategorii Mléčné Základem oceněného výrobku je sádlo s ochuceným rajčatovým protlakem.
výrobky ostatní a o kategorii Alkoholic- z prasat ze Středočeského kraje. Ře- 3. V kategorii sýry včetně tvarohu
ké a nealkoholické nápoje. V současné menové sádlo je nakrájeno na kostičky získal první místo SÝR SV. BARBORY
době má značku Regionální potravina a škvařeno v pánvi. Díky atraktivnímu z farmy Bio Vavřinec a Kosař. I tato
410 produktů od 324 výrobců v celé ČR. balení ve skle si sádlo zachovává své la- firma získala dvě ocenění a to druhé
V každém kraji ji může získat pouze 9 hodné chuťové vlastnosti po celou dobu získala v kategorii Mléčné výrobky
výrobků, za každou kategorii jeden, což spotřeby. Lze využít v kuchyni na sma- ostatní SMETANA ke šlehání 30%.
zaručuje produktům výjimečnost. Sou- žení nebo do těsta. Jako lahůdku lze Farma byla obnovena v roce 1993 a od
samého počátku hospodařila v systétěž Regionální potravina je projektem

M
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mu ekologického zemědělství. Hlavní
myšlenkou jejich hospodaření je trvale
udržitelný rozvoj v okolí vesničky Okrouhlice. Pěstují různé druhy obilovin, pohanku a další jiné plodiny. Část této
rostlinné produkce je určena pro zpracování ve vlastním mlýně. Na vlastních
pastvinách chovají plemeno českého
červenostrakatého skotu na mléčnou
produkci. Upřednostňují kvalitu mléka
před kvantitou, z důvodu jeho dalšího
zpracování ve vlastní mlékárně.
Sýr, vyráběný z mléka pocházejícího
z produkce ekologického zemědělství,splňuje ty nejpřísnější požadavky
na biokvalitu a nese tak právem označení BIO. Sýr má plně smetanovou chuť,
získanou použitím bio plnotučného
mléka s mírně nasládlou chutí vzniklou
propírání sýřeniny. Po dokončení výroby
dozrává po dobu 3 měsíců ve sklepě.
Oceněná smetana pochází z vlastní
produkce farmy. V režimu ekologického
zemědělství splňuje ty nejpřísnější požadavky na biokvalitu a nese označení
BIO. Je lahodná, určená nejen ke šlehání a výrobě dezertů, ale i zmrzliny, nebo
ji lze použít na vaření či dochucení kávy,
čaje apod.
4. V kategorii cukrářské výrobky, včetně cukrovinek byl oceněn
Mrkvový dort, který vyrábí Jaroslava
Janská ze Sedlčan.
V roce 1978 se Jaroslava Janská vyučila dámskou krejčovou, avšak záliba
v pečení byla silnější, a tak začala postupně budovat svoji kariéru cukrářky.
Svým krédem “v jednoduchosti je krása“ se řídí stále a inspiraci vidí v klasických receptech, které byly předávány
po generacích. V rodinném podniku v
Sedlčanech se stále snaží učit novým
věcem a novým trendům, ale klasické
české recepty jsou doménou. Cukrárna
s výrobnou byla vybudována před 6 lety
za pomoci manžela a čtyř dětí. Věří, že
některý člen rodiny bude ve sladkém
poslání pokračovat. Před 3 lety cukrárna získala ocenění "Nejlepší vánočka
Sedlčanska“.
Mrkvový dort je vyráběn podle vlastní
receptury. Všechny suroviny se smíchají
a jako poslední se vmíchá nahrubo nastrouhaná mrkev. Dort se peče cca 1
hodinu. Je našlehaný, vláčný, a právě
díky těmto vlastnostem uspokojí chuťové buňky téměř každého strávníka.
5. V kategorii alkoholických a nealkoholických nápojů zvítězil Bakalář
NEALKO ZA STUDENA CHMELENÝ od
společnosti Tradiční pivovar v Rakovníku.
Pivovar je jedním z mála samostatných

nezávislých průmyslových pivovarů v
ČR. Vaří svá piva tradiční technologií,
kdy pivo kvasí v otevřených kádích a
leží 40-60 dnů v horizontálních ležáckých tancích. K výrobě piva jsou používány české a výhradně ty nejkvalitnější
suroviny. Pivovar exportuje své produkty do celého světa. Získal řadu ocenění
v prestižních českých i mezinárodních
soutěžích a odborných degustacích.
Má právo označovat své produkty chráněným zeměpisným označením České
pivo. V roce 2013 získal ocenění Středočeská Regionální potravina za světlý
ležák Bakalář za studena chmelený.
Pivo se vyznačuje vyváženou chutí s výraznou hořkostí, která je dána dokonalým spojením sladového základu. Ten
je vařen z vysoce kvalitního chmele a
sušeného hlávkového chmele macerovaného v pivu po celou dobu ležení.
Chuťové vlastnosti piva jsou podtrženy
bohatým chmelovým aroma jedinečného Žateckého poloraného červeňáku,
který dodává nealkoholickému pivu nezaměnitelnou a ničím nenahraditelnou
vůni a chuť. Bakalář nealko za studena
chmelený se svou chutí maximálně blíží
alkoholickým pivům.
6. V kategorii ovoce a zelenina v
čerstvé nebo zpracované formě byl
oceněn ŠPENÁT listový – sekaný od
firmy AGRO Jesenice u Prahy.
Společnost AGRO Jesenice u Prahy je
právním nástupcem Zemědělského
družstva Jesenice. Společnost má v
současné době podnikatelský program
rozdělen do několika oblastí. Jedna z
nich je potravinářská výroba, která je
soustředěna v Mrazírně Vestec. Ve výrobě je zpracovávána zelenina zejména od pěstitelů z nejbližšího okolí. To
umožňuje zpracovávat zeleninu bezprostředně po sklizni a díky tomu je možné
nabídnout kvalitní zeleninu pro práci v
kuchyni. Firma je držitelem certifikátu
Středočeská Regionální potravina také
z roku 2011 za Špenát ochucený a z
roku 2014 za Hráškovou polévku.
ŠPENÁT listový – sekaný, zpracovaný
společností AGRO Jesenice, pochází
pouze od českých dodavatelů. Je velmi
pečlivě vybírán tak, aby byly splněny i
ty nejnáročnější požadavky zákazníků.
Zpracovává se ihned po přijetí, aby byly
zachovány jeho nejlepší vlastnosti. Listový sekaný špenát je určen k širokému
použití, ať už jako příloha, nebo ingredience do těstovin, na pizzu nebo dle
vlastní fantazie a kulinářského umění.
Tento výrobek se již v minulosti pyšnil
značkou Regionální potravina a v letošním roce Hodnotitelskou komisi opět

přesvědčil o svých kvalitách, proto ponese na svém obale tuto značku další
čtyři roky.
Ing. Gabriela JENÍČKOVÁ,
KIS Středočeský
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XIII. ročník Ovčáckého dne na Valašsku

Agrární komora Valašska pořádala 15. června v pořadí již třináctý
ročník akce s názvem Ovčácký den na Valašsku. Deset ročníků se
uskutečnilo obci Prlov na Vsetínsku, od desátého ročníku se pravidelně
schází emědělská, ale i nezemědělská veřejnost v areálu Střední školy
zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm.

N

ad akcí převzal záštitu vedle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka
i ministr zemědělství České republiky
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Ing. Miroslav Toman, CSc.
Na Ovčácký den se do Rožnova sjelo
více jak dva tisíce návštěvníků, pro kte-

ré byl připraven velmi bohatý program,
a to jak program kulturního charakteru, tak program s odbornou zemědělskou tématikou. Návštěvníci si mohli
prohlédnout zemědělské stroje vázající se k chovu zvířat i ukázky zvířat chovaných na Valašsku.
Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení. Byly připraveny krajové
speciality, jako třeba halušky s brynzou, borůvkové, na Valašsku haferové,
knedlíky a mnoho dalších všem smyslům lahodících pokrmů.
Naše akce má v zásadě dva cíle. Za
prvé představit nezemědělské veřejnosti nelehkou práci valašských zemědělců a za druhé představit a zpopularizovat školu, která připravuje budoucí
generace sedláků.
Zdeněk ADÁMEK, předseda Zemědělského svazu Vsetín
Ing. Jindřich ŠNEJDRLA, předseda
Agrární komory Valašska
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Vinařský trh v ČR
Květen 2019

Vinařský trh v ČR
 Obhospodařovaná plocha vinic
v ČR činí 17,9 tis. ha; produkční
potenciál je na úrovni 18,7 tis. ha.
Obhospodařovaná
plocha
plodících vinic v roce 2018
dosáhla 16,1 tis. ha (meziročně
o 1,6 % více)

Plocha
osázených
vinic v ČR
podle oblastí

Mělnická
323
2%

Litoměřická
311
2%

Znojemská
3 111
17%

(v ha, za rok 2017)

 Na moravskou vinařskou oblast
připadá 96 % vinic.

Velkopavlovická
4 851
27%

 Z obhospodařované
plochy
připadají 2/3 vinic na odrůdy
moštové bílé a 1/3 na odrůdy
moštové modré; zanedbatelný
podíl zahrnuje stolní a podnožové
odrůdy a šlechtitelský materiál.

Slovácká
4 405
25%

Mikulovská
4 884
27%

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

 K nejčastěji pěstovaným odrůdám
patří Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský z bílých odrůd; Frankovka,
Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Rulandské modré z modrých odrůd.
 Sklizeň vinných hroznů závisí
především na meteorologických
podmínkách v daném roce. Od
roku 2004 se (s výjimkou roku
2010) pohybuje mezi 60 a 100 tis.
tun. V roce 2018 bylo sklizeno
103,7 tis. hroznů.

Obhospodařovaná plocha vinic a sklizeň hroznů v ČR
120 000

Sklizeň vinných hroznů (tuny)

Obhospodařovaná plocha v ha (vinice plodící)

100 000

103 704

80 000

2018

2017

2016

2015

2014
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2005
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2002

 Produkce vína v ČR se
60 000
v posledních pěti letech pohybuje
od 530 do 820 tis. hl. ročně.
40 000
Z celkové produkce připadají cca
2/3 na bílá vína a 1/3 na červená
vína, přičemž v roce 2017/2018
20 000
16 085
bylo 72 % pěstováno v režimu
„vína s chráněným označením
0
původu“. V roce 2017/2018
Zdroj: ČSÚ
dosáhla tuzemská produkce vína
635 tis. hl, dovoz suroviny a vína
do ČR činil 1 608 tis. hl, spotřeba mírně klesla na 2 073 tis. hl a vývoz představoval 107 tis. hl. Tuzemská
produkce tak pokryla zhruba 30 % domácí spotřeby.
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Bilance spotřeby výroby a spotřeby vína dle vinařského roku (od 1. 8. do 31. 7.)

Zdroj: ČSÚ, SV ČR, Ministerstvo zemědělství: Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno, 2018

Vývoj dovozu vína do ČR dle států v letech 2008–2017 (v tis. hl)

Zdroj: ČSÚ, SV ČR, Ministerstvo zemědělství: Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno, 2018

 Cena čerstvých vinných hroznů byla od roku 2010 do roku 2015 zhruba stabilní, zvyšovat se začala v posledních
třech letech mj. v souvislosti s rostoucími mzdovými náklady pěstitelů. V roce 2018 byla průměrná cena hroznů
podle dat ČSÚ 18 767 Kč za tunu. Výrobní cena vína sudového bílého dosáhla 48 Kč/l.
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Průměrná cena zemědělských výrobků (v Kč)
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 Spotřeba vína v ČR je v posledních letech konstantní, v roce 2017 dosáhla 19,4 l na osobu za rok. V Evropě
přesahuje průměr 30 l na osobu za rok.
Spotřeba vína v ČR (v litrech na obyvatele za rok)
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Zdroj: ČSÚ

Legislativa, dotace a černý trh
 Vinařský sektor v ČR je regulován národními (zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) a unijními
předpisy a podléhá regulaci v rámci společné zemědělské politiky EU. S tím souvisí i provádění příslušných
státních kontrol a možnost čerpat dotace a podporu z národních zdrojů a z dotací EU.
 Z národních zdrojů mohou vinaři čerpat prostředky v rámci:
o Národních dotací vyplývající ze zákona o zemědělství – dotace na šlechtění révy, zavlažování vinic
ochranu proti virovým chorobám apod.
o Podpor z prostředků Vinařského fondu – podpora marketingu, prodeje vína a ochranu označování vína
podle zeměpisného původu. Do fondu odvádějí prostředky i vinaři.
o Podpory poskytované PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) – subvencování úroků
z investičních úvěrů.
 Z prostředků EU se pak vinařům nabízí:
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o Podpory v rámci společné organizace trhu (SOT) s vínem – podporována jsou opatření na
restrukturalizaci vinic a na investice do nových zařízení.
o Podpory poskytované PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) – subvencování úroků
z investičních úvěrů.
 Z národních i unijních zdrojů pak mohou vinaři čerpat prostředky v rámci Programu rozvoje venkova 2014 –
2020 – podpora z EU (80 %) a ze státního rozpočtu (20 %).
 Vinařství je také podporováno daňově – na rozdíl od piva či šumivých vín činí sazba spotřební daně na tichá
vína 0 Kč/hl.
 Černý trh: Již téměř dva roky platí poměrně přísná novela vinařského zákona, jejímž cílem bylo omezit černý
trh s vínem. Ten se před tím podle Svazu vinařů ČR pohyboval kolem 20-30 % prodaného vína v ČR. Jednalo
se hlavně o falšované víno, tedy především o víno dovážené do ČR načerno, které pak bylo i načerno prodáváno
(vydávání za český produkt). Nová opatření se dotkla jak výrobců, tak prodejů vína (opatření zde). Podle Státní
zemědělské a potravinářské inspekce se opatření osvědčila – ubyla vína falšovaná a vína s obsahem přidané
vody.

Pěstitelé a producenti vína v ČR
 V ČR je 384 vinařských obcí, ve kterých zpracovává víno cca 700 registrovaných vinařství od velkých firem až
po malé rodinné podniky a tisíce drobných vinařů. Celkem je v ČR registrováno 18,4 tisíc pěstitelů vína.
 V poslední době dochází ke koncentraci vinic o velké rozloze k malému počtu velkých pěstitelů. Pěstitelů
s vinicemi nad 5 ha osázené plochy jsou tak pouze 2 % z celkového počtu – obhospodařují však 76 % celkové
plochy vinic. Na druhou stranu 42 % z celkového počtu pěstitelů obhospodařuje vinice s plochou do 0,1 ha –
jejich součet ploch tvoří pouze 3 % z celkové plochy vinic v ČR.

Struktura velikosti vinic v ČR dle osázené plochy
a počtu pěstitelů (ke konci 2017)
13 541

Počet pěstitelů
Osázená plocha (ha)

7 515

5 855
2 490

500

761

738

do 0,1 ha

do 0,2 ha

do 0,5 ha

799 559
do 1 ha

803

1 804

do 5 ha

430
nad 5 ha

Zdroj: Ministerstvo zemědělství: Situační a výhledová zpráva réva vinná a víno, 2018

 Tabulka na následující straně ukazuje srovnání 25 největších producentů vína v ČR podle výše ročního obratu
(vynechány byly společnosti, jejichž hlavním předmětem činnosti není výroba vína jako např. zemědělská
družstva). Vedle výše obratu ukazuje tabulka čistý zisk a ukazatel rentability tržeb, vyjadřující poměr zisku
a obratu.

Radek Novák
+420 956 718 015, radeknovak@csas.cz
EU Office / Knowledge Centre
Ekonomické a strategické analýzy

zemědělský
Tato publikace zpravodaj
je považována5/2019
za doplňkový zdroj informací. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné
a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku. Použité informační zdroje jsou
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Jedna zlatá a 39 stříbrných

DLG (Německá zemědělská společnost), organizátor veletrhu
Agritechnica, oznámila vítěze cen Agritechnica Innovation Awards.
Celkově ocenila porota DLG Innovations Jury jednu novinku cenou
Agritechnica Gold Innovation Award 2019 a 39 inovací cenou
Agritechnica Silver Innovation Award 2019.

V

eletrh Agritechnica je největší přehlídkou zemědělské techniky a
technologií, který se letos koná v termínu 10. – 16. listopadu v německém
Hannoveru.

Zlatá medaile

Převodovka eAutoPower e8WD pro
traktory John Deere 8R
Plynulé převodovky s hydrostaticko-mechanickým dělením výkonu se v zemědělských traktorech používají již více
než 20 let. Doposud byly na traktory
nebo na nářadí instalovány další generátory pro elektrický pohon s vyšší potřebou energie (ventilátor, kompresor
stlačeného vzduchu, klimatizace atd.).
Převodovka eAutoPower pro nové traktory

8R od společnosti John Deere představuje první elektro-mechanickou převodovku
s děleným výkonem použitou na zemědělském stroji. Technicky je hydrostatická jednotka (čerpadlo/motor) zcela vypuštěna; místo toho se jako kontinuálně
proměnný pohon používají dva elektrické
motory. Elektromotory byly specifikovány
tak, aby přenášely výkon nejen na pohon,
ale mohly také poskytovat až 100 kW
elektrické energie pro externí spotřebu.
Výsledná možná elektrifikace traktoru
je demonstrována systémovým řešením
pro rozmetání hnoje vyvinutým společně
s výrobcem závěsné techniky Joskin, kde
jsou elektricky poháněny dvě nápravy na
tridemovém rozmetadle.

Na straně traktoru vede tato elektrická
integrace ke zlepšení účinnosti převodovky a ke snížení nákladů na údržbu.
Kromě toho mohou být přebytečné
toky energie vyskytující se v určitých
provozních bodech „využívány“ pro externí elektrické komponenty, což dále
zvyšuje celkovou účinnost. Při použití v
kombinaci s pohonem nápravy na rozmetadle hnoje zahrnují výsledky v praktickém použití mimo jiné vyšší trakci,
snížený prokluz a lepší vedení při práci
ve svahu.

Stříbrné medaile

Fendt IDEALDrive
Při sklízení plodin volant a sloupek řízení ztěžuje pohled na sklizenou plodinu,
která je vkládána do šikmého dopravníku. To platí zejména za ztížených
podmínek sklizně. Problémy s tokem
plodin, které byly rozpoznány příliš pozdě, mají za následek možné ucpání a
prostoje a snížení celkové produktivity
mlácení.
S Fendt IDEALDrive poskytuje AGCO
nerušený výhled na oblast přímo před
mlátičkou odstraněním sloupku řízení
a volantu. Sedadlo řidiče je vybaveno
levou loketní opěrkou s joystickem. V
něm jsou integrovány všechny funkce
sloupku řízení - od volantu po směrovky.
Intenzita příkazů řízení je naopak úměrná rychlosti jízdy a zvyšuje bezpečnost
při jízdě na veřejných komunikacích
rychlostí až 40 km/h. Systém splňuje
požadavky EU pro silniční provoz.
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IDEALDrive je první samojízdný zemědělský stroj zcela ovládaný joystickem.
Kromě vylepšeného výhledu se zvyšuje
manévrovatelnost a komfort obsluhy
při sklízecích pracích a přehled při jízdě po veřejných komunikacích as tím i
bezpečnost. Celkově vzato, stejně jako
v sektoru stavebních strojů, systém přispívá ke zvýšení účinnosti sklízecí mlátičky.

Automatické navádění ve vinicích
Provoz zemědělských strojů ve vinicích
vyžaduje od řidiče traktoru zvýšenou
koncentraci. Traktor musí být přesně
řízen a současně je nutné sledovat a
ovládat připojené nářadí.
Automatizovaný systém řízení vozidla a
nářadí společně vyvinutý firmami Fendt a Braun výrazně zvyšuje prduktivitu
vinařských zásahů a současně snižuje
zatížení řidiče. Kontury pozemku, vinné
révy, sloupků atd. jsou zaznamenávány
laserovou technologií a informace jsou
předávány traktoru Fendt 200V Vario
přes rozhraní ISOBUS. Kromě toho je
3D poloha určena gyroskopem a traktor
na základě těchto informací převezme
řízení a navádění nářadí. Výšku a šířku
nářadí namontovaného vlevo a vpravo
mezi nápravami lze ovládat nezávisle
na sobě, ale systém lze také použít pro
bočně nesené mulčovače.
Kombinovaný řídicí systém traktoru
a stroje proto zjednodušuje provoz zemědělských strojů ve vinicích. Kromě
snížení zátěže řidiče a zvýšení výkonu
umožňuje přesnější vedení těchto nástrojů také snížení nutnosti použití jiných opatření na ochranu plodin.

Vysokorychlostní flotační pneumatika
Nákladní auta používaná v zemědělství
s technologií pohonu a podvozku určené pro použití v terénu se v evropském
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zemědělství a lesnictví stávají stále
důležitějšími. Dosud nebyly k dispozici
žádné vhodné pneumatiky pro zadní
nápravy velkého počtu těchto vozidel, u
kterých by bylo možné snížit hustící tlak
na rozumnou úroveň v terénu a současně umožnit rychlosti vyšší než 65 km/h
na silnici při vyšším tlaku.
Pneumatika Alliance 398 MPT nyní
umožňuje rychlou jízdu po dálnicích a
rychlostních silnicích a díky konstrukci
běhounu a sníženému tlaku vzduchu v
pneumatikách nabízí vynikající trakci a
snížené zatížení půdy v polích i v terénu. Konstrukce s ocelovými pásy a ocelovým tělem umožňuje nízké zahřívání
při vysokých rychlostech, bezpečnost a
flexibilní přizpůsobení terénu se sníženým tlakem v pneumatikách.
U pneumatik typu Alliance 398 MPT je
hranice mezi ornou půdou a asfaltem
„propustnější“. Nákladní automobil je
na silnici ve srovnání s traktory výrazně energeticky účinnější a v některých
případech může být použit také pro zemědělskou dopravu na polích za obtížnějších podmínek.

AmaSelect Row
Při kypření řádkových plodin se zpracují
oblasti mezi řádky, avšak podélné mezery mezi rostlinami nejsou zpracovány.
V současné době nelze tyto oblasti kultivovat čistě mechanickými způsoby, je
to však možné v kombinací se speciálními postřikovači. Ovšem provozní podmínky obou systémů jsou vyžadovány
spíše opačné. Plečka pracuje optimálně za sucha a prostředky na ochranu
plodin jsou účinnější s odpovídající vlhkostí půdy.
Řádkový systém AmaSelect umožňuje
uživateli přepnout v různých řádkových
plodinách (cukrová řepa, kukuřice,
brambory atd.) z oblasti plošné aplikace na aplikaci cílenou bez nutnosti přestavby, , pomocí „standardního“ polního
postřikovače v polním provozu. Za tímto
účelem nabízí čtyřnásobné tělo trysky
AmaSelect přepínání dílčí šířky 50 cm
a polohy trysky ve vzdálenosti 25 cm a
50 cm s flexibilním přepínáním každé
jednotlivé trysky. Tato jedinečná konstrukce těla trysek umožňuje aplikaci

na řádky s šířkou řádků 75 cm i 50 cm
bez nároků na výměnu trysek. Konfigurace trysek pro jednotlivé farmy je vybavena a programována v závislosti na šířce řádků plodin. Stisknutím tlačítka lze
systém přepnout z aplikace cílené na
obvyklou oblast. Požadované aplikační
množství je uloženo v ovládacím terminálu. Výsledkem je, že dávka aplikace
je automaticky upravena během změny
funkce, což zabraňuje předávkování.
Základní podmínkou pro cílenou aplikaci do řádku touto metodou je samozřejmě přesná poloha kultivované plodiny
zachycená během setí pomocí RTK,
stejně jako přesné vedení stopy. Kromě
toho se předpokládá optimální umístění ramene, protože kombinace rozprašovacího úhlu a vzdálenosti od země
určuje šířku rozprašovacího pásu. Při
použití speciálních trysek s úhlem postřiku 40 stupňů vzniká šířka postřiku
25 cm, pokud je 35 cm od země. To se
samozřejmě může měnit v závislosti na
výšce ramen.
Tradičně se chemické ošetření často
kombinuje s mechanickým ošetřením
plevelů. S řadou AmaSelect je dosaženo oddělení těchto dvou metod; každý
systém lze provozovat optimálně, což
umožňuje využití výkonu obou systémů.
Výsledkem je, že se sníží množství prostředků na ochranu plodin používaných
v řádkových plodinách bez ztráty výkonu. To snižuje náklady a současně chrání životní prostředí.

EasyMix
Značné množství směsných hnojiv se
připravuje na decentralizovaných místech s cílem použít levnější jednotlivá
hnojiva a současně aplikovat několik
živin v požadovaném poměru. Kromě
některých směsných hnojiv vyráběných
jako standard s definovaným poměrem
živin a definováním počátečních složek
až dosud neexistovaly žádné pomocné nástroje, např. rozmetací grafy pro
většinu těchto přizpůsobených směsí
hnojiv, které by umožnily optimálně
upravit rozmetadla hnojiv v souladu s
vlastnostmi vyráběné směsi.
Díky aplikaci „EasyMix“ od společnosti
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Amazone, která se používá u dvoudiskových rozmetadel této společnosti,
je nyní možné odhadnout rozprostření
jednotlivých složek a určit optimální
úpravu rozmetadla pro směs před jejím
vyrobením. Toho je dosaženo zadáním
plánovaných složek, vlastností rozmetadla hnojiva a požadované pracovní
šířky. Při určování očekávané kvality
rozhozu jsou brány v úvahu různé účinky jednotlivých komponent na rozmetací kotouč a jejich proměnlivé letové
chování.
Díky tomu aplikace snižuje nebezpečí
nerovnoměrného rozložení živin v důsledku nevhodných složek směsi, příliš
velké pracovní šířky nebo nesprávného
nastavení rozmetadla hnojiv.

Automatický upínací popruhy
Při přepravě zemědělských balíků je klíčové pečlivé zajištění nákladu, ale ruční
zajištění nákladu pomocí pásů představuje pro obsluhu vysoký stupeň rizika a
zabírá hodně času, kterého je při sklizni
nedostatek.
Univerzální balící vozík od Agrarsysteme Hornung automatizuje řádné zajištění nákladu pomocí popruhů s poměrně malou námahou a vyžaduje méně
než 60 sekund. Automatické upínací
popruhy lze na přívěs umístit podle potřeby. Otočná ramena na přední a zadní
stěně položí popruhy přes náklad a poté
se automaticky napnou. Tento způsob
zajištění funguje také s částečným zatížením a nepřesně umístěnými balíky.
Navzdory neúprosným časovým harmonogramům to umožňuje řidiči splnit požadavek na zajištění nákladu, a zároveň
je výrazně sníženo nebezpečí při ukotvení a pro ostatní účastníky silničního
provozu při jízdě na veřejných komunikacích.

3D Varioflex
Vyšší podíl luštěnin v osevních postupech vyžaduje sklízecí systémy s pružnými žacími lištami pro sklizeň plodin
umístěných blízko povrchu země s

nejnižšími možnými ztrátami při sběru. Tyto systémy však musí být vhodné
také pro obiloviny a pro řepku, jak je obvyklé pro běžné systémy s proměnlivou
délkou řezacího stolu.
S 3D systémem řezání Varioflex BISO
poprvé zkombinovalo výhody pružné
žací lišty s proměnlivou délkou řezacího
stolu. Žací lišta je výškově nastavitelná
na celkem 25 cm a kontaktní síla žací
lišty na zemi se měří pomocí silových
senzorů v jejích rovnoběžníkových nosičích. Rozsah kontaktního tlaku může
být nastaven od 0 do 50 kg, takže nosiče spojené vzadu s rámem aktivně vedou žací lištu přes nerovnosti na půdě.
Svislé pohyby variabilního řezacího stolu využívají překrývající se vodicí desky.
BISO představuje šnekový řezací systém s aktivním nastavením žacího
ústrojí k zemi poprvé. Může být použit
místo konvenčního řezacího systému
s proměnlivou délkou řezacího stolu a
flexibilním řezacím systémem, čímž se
snižují náklady.

APS Synflow Walker
Mláticí výkon klávesových mlátiček nelze dále zvýšit rozšířením mlátících a
separačních jednotek, protože objem
strojů a zejména šířka jsou omezené. V
důsledku toho byla dosud tangenciální
mláticí jednotka v kombinaci s vytřasadly doplňována oddělovacím bubnem umístěným po proudu od mláticí
jednotky nebo protiproudovým urychlovačem. Každý další buben však více ničí
slámu a omezuje přístupnost k mlátícím a separačním košům.
S APS Synflow Walker spojuje Claas
dva mláticí a separační systémy. Známý urychlovač následuje mláticí buben
zvětšený v průměru na 75,5 cm. Další
oddělovací buben o průměru 60 cm odděluje zbytkové zrno od slámy a následuje odmítací buben. Výsledkem je, že
i přes snížený úhel opásání košem byla
délka mlácení prodloužena oproti předchozímu modelu. Sklizená plodina proto proudí rovně energeticky úsporným
způsobem, který je šetrný ke slámě.
Všechny rychlosti otáčení a konkávní
mezery jsou synchronizovány, což elimi-

nuje potřebu dalších úprav a segment
intenzivního mlácení lze aktivovat pomocí spínače. Mlátící a separační koše
mohou být poprvé vytáhnuty na stranu
tangenciálního systému, což výrazně
snižuje nutnost přestavby při přechodu
mezi plodinami.
APS Synflow Walker proto zvyšuje výkon mlácení a je šetrný ke slámě, přičemž současně zlepšuje kvalitu práce
dosahované tangenciálním mlátícím a
separačním systémem.

CEMOS Auto Chopping
Změna nastavení kosy a protiostří tak,
aby odpovídaly různým vlastnostem slámy, je často opomíjena, protože mlátička musí kvůli tomuto nastavení zastavit.
I když během sklizně vznikne příležitost
k úpravě, obsluze často chybí požadované hodnoty pro optimalizaci nastavení
podle jejich agronomických cílů.
Díky CEMOS Auto Chopping, Claas poprvé automatizoval optimalizaci nastavení žacího ústrojí v závislosti na plodině. Senzory v šikmém dopravníku měří
vlhkost slámy. Síla vrstvy materiálu v
šikmém dopravníku slouží také jako
vstupní signál pro automatickou jednotku. V důsledku toho se nastavení kosy
neustále přizpůsobuje podmínkám
sklizně; v oblastech s vyšší vlhkostí slámy je sekání agresivnější. Pomocí posuvného přepínače řidič stanoví pouze
oblast mezi maximální kvalitou sekání
a maximální účinností systému, ve které má systém pracovat. Systém navíc
nabízí čisticí a bezpečnostní funkci.
Když se měří tok materiálu, protiostří a
kosa se pohnou dopředu a dozadu pro
čištění a v případě hrozby krátkodobého přetížení se vykloní.
Díky automatickému sečení CEMOS se
odebírá pouze tolik energie, kolik je třeba. To šetří palivo a nabízí další výhody
pěstitelům plodin.

CEMOS AUTO Performance
Tento systém kombinuje regulaci výkonu motoru a pojezdovou rychlost sklízecích řezaček.
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Během posledních několika let se kapacity a výkon motoru sklízecích řezaček zvýšily. Přesto je plný výkon motoru,
který je v současné době k dispozici u
vysoce výkonného stroje, plně využíván
pouze pokud je zajištěna dobrá dodávka vstupního materiálu. Při sklízení zavadlé píce je však zapotřebí pouze 500
– 600 koní. Běh motoru na plný výkon,
pokud to není při práci vyžadováno, zbytečně zvyšuje spotřebu paliva.
CEMOS AUTO Performance přizpůsobuje výkon motoru změnám výkonové
křivky. V poli obsluha spustí asistenční
systém a vybere otáčky motoru, pojezdovou rychlost a jednu z 10 výkonových
křivek motoru. Po spuštění autopilota
začne řezačka spolu s odvozní soupravou pracovat. Nastavené otáčky
motoru jsou udržovány automatickým
řídicím systémem. Když se ukáže, že
přednastavený výstupní výkon je pro
současnou plodinu příliš vysoký, systém se automaticky přepne do nižšího
a účinnějšího výstupního rozsahu při
zachování aktuální rychlosti a otáček
motoru. Při sklízení porostů s vyšší výnosností se naopak systém přepne na
vyšší výkon.
Automatické řízení výkonu motoru velmi pohodlně snižuje zatížení řezaček i
řidičů a vede k úsporám paliva až o 15
procent.

ISOMAX
Hlavní výzvy při zavádění nových aplikací ISOBUS jsou vysoké náklady na
hardware, náklady na vývoj softwaru a
nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
Zejména v tomto odvětví chybí inovativní scéna profesionálů, žáků a studentů,
kteří chtějí vyvíjet obchodovatelná řešení, která z ISOBUS učiní integrální a
ústřední prvek zemědělských strojů.
ISOMAX od AGXTEND představuje nové
řešení pro budoucí aplikace ISOBUS.
Plně certifikovaný systém AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation)
je univerzální, komplexní a zahrnuje
všechny prvky včetně konektoru a ECU.
ISOMAX lze ovládat přes jakýkoli terminál ISOBUS. Díky tomu umožňuje majitelům staršího nářadí jejich vybavení
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touto technologií a připojit ji k systému
ISOBUS traktoru. Sada s otevřeným
zdrojovým kódem ISOBUS Dev umožňuje zemědělcům, žákům, studentům
a také elektronickým společnostem zaměřeným na elektroniku vyvíjet řešení
kompatibilní s ISOBUS za velmi nízké
náklady. Protože ISOMAX nabízí automatické rozpoznávání nástrojů a funkci
ISOBUS „TC-GEO“, nevyžaduje, aby operátoři zadávali data ručně. Kromě toho
poskytuje základ pro využití přesného
zemědělství. Například rozměry stroje
jsou automaticky sděleny do řídicího
systému traktoru. Vestavěný senzor
MEMS (mikroelektromechanické systémy) zaznamenává doby strávené na
poli a cestě a skutečnou pracovní dobu.
Je také možné připojit se k jiným systémům, např. "Fliegl Counter".
Jako součást vývoje ISOBUS představuje ISOMAX novou kombinaci platforem
ISOBUS a senzorových systémů k nim
připojených. ISOMAX je nízkonákladová
a atraktivní možnost pro malé podniky,
aby vstoupily do světa ISOBUS.

ESM system bidux X
Dvojité nože mají několik nedostatků,
které ovlivňují účinnost žací lišty: jsou
náchylné k poškození cizími předměty, mají vysoké požadavky na údržbu a
jsou omezujícím faktorem pro dosažení
vysoké pracovní rychlosti. Na druhou
stranu, s nízkou hmotností, vyžadující
menší příkon, a přesným řezem nabízejí výhody v mokrém terénu a horských
oblastech.
Nový dvojitý nůž bidux X nabízí několik zajímavých a pozoruhodných detailů. Díky nové geometrii jsou čepele
horních a spodních nožů uspořádány
tak, že se snižuje opotřebení a tvorba
vynechávek. Nová geometrie navíc eliminuje potřebu přebroušení všech břitů
na horních a dolních nožích. Držáky jak
nožů, tak nových vodítek vedou k podstatnému zlepšení tvorby vynechávek,
což má za následek delší životnost naostřených nožů. Jediná sada nožů pro
každodenní práci je novou a důležitou
formulí při používání dvojitých nožů v
udržitelném zemědělství.

Předností tohoto výrazně vylepšeného
řezacího systému jsou nekontaminované pícniny a rychlejší zavadání, snížená
spotřeba paliva a menší poškození strniště, protože systém může být provozován s menším traktorem. Mezi další
výhody patří rychlejší obrůstání a ochrana celé fauny na pastvině. Tento je systém sečení je volbou pro zemědělce se
zaměřením na udržitelnost, zejména
s ohledem na skutečnost, že náklady
jsou srovnatelné s náklady na diskové
sekačky.

ModulaJet
Použití biologicky rozložitelných plastových fólií má při pěstování řádkových
kultur poměrně dlouhou tradici. Pokrytí řádku plastovou fólií je praktický
způsob regulace plevelů. Kromě toho
se snižuje rychlost odpařování vody a
zahřívá orná půdu, což zase podporuje
včasný růst a zkracuje vegetační období. Mnoho fólií se děruje secím či sázecím strojem nebo bezprostředně po
výsevu (sázení) mechanickými prvky,
aby nové rostliny mohly růst skrz fólii,
aniž by ji roztrhaly. Tyto otvory však také
umožňují růst plevelů, což není žádoucí,
protože je obtížné je odstranit.
Systém ModulaJet od společnosti Forigo Roter Italia SRL je inovativní technologie ukládání osiva pro plodiny pěstované pod fólií. Semena se pneumaticky
oddělí, pak se zrychlí v proudu vzduchu
a střílí přes fólii do půdy. Tím se vytvoří
velmi malá díra přímo nad semenem,
která je příliš malá na to, aby umožnila
vývoj plevelů. Hloubka umístění osiva je
řízena rychlostí vzduchu. Množství osiva
a aplikace fólie na konci pole jsou řízeny elektronicky. Systém funguje nejlé-
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pe pro velká semena, jako je kukuřice
nebo sója.
Použití mnohem menších otvorů ve fólii
výrazně snižuje vývoj plevelů, čímž se
snižuje potřeba následné práce s řádkovou plodinou.

SmartCut
Se zvyšující se pracovní šířkou a rychlostí sklízecích mlátiček, jakož i se
změnou řezných sil u plodin, které mají
být mláceny, rostou také mechanické
požadavky na pohon kosy a technologii
sečení. Až doposud bylo sklízení prováděno s pohonem ostří konstantní rychlostí a defekty, které se vyskytly během
sklizně, byly detekovány z vyvíjejících se
zvuků, špatného řezného vzorce nebo
dokonce z ucpávání na žací liště.
Díky technologii SmartCut pro pohony
lopatek byly do převodovky poprvé integrovány snímače úhlu otáčení a síly
otáčení. Snímač úhlu natočení nepřímo
měří polohu žacího nože; snímačem rotační síly hnací síla v příslušné poloze.
To umožňuje SmartCut rozlišovat mezi
řeznými, třecími a špičkovými silami.
K tomu dochází, když se čepele nože
střetnou s cizími tělesy nebo s prsty.
Zvýšené třecí síly se vyskytují u ohnutých prstů nebo nožů nebo jiných defektů. Řezná síla závisí na sklizni a rychlosti jízdy. SmartCut proto poprvé vytváří
základ pro řízení pohonu nože závislé
na zatížení. Naměřená řezná síla může
také sloužit jako vstupní signál pro regulátor výkonu mlátičky.
Technologie SmartCut umožňuje predikci opotřebení a včasnou detekci defektů. To snižuje prostoje a opravy – a s
nimi variabilní náklady na sklízecí mlátičku.

Horizon Star III Razor
Zavíječ kukuřičný se stále více šíří a je
nejdůležitějším škůdcem ovlivňujícím
všechny metody sklizně kukuřice. Jeho
škodlivý účinek je patrný ve ztrátách při
sklizni a v kvalitě kvůli křehčímu vřetenu a zamoření houbami fusaria, které
mohou ovlivnit i následné plodiny. Kromě insekticidů a biologických prostředků je jednou z nejdůležitějších kontrolních strategií důkladné rozdrcení
strniště kukuřice přímo po sklizni. Proto
je nutné zničit strniště kukuřice přímo
na adaptéru pro sklizeň kukuřice.
Proto výrobce Geringhoff vyvinul adaptér s integrovaným drtičem strniště na
základě známé metody Rota Disk, s
jedním řezacím a dvěma drtícími válci.
Pro maximální zničení celého strniště
kukuřice musí být rotory vedeny co nejblíže povrchu země. Aby toho bylo dosaženo, poskytuje Geringhoff rám adaptéru Horizon Star III Razor se středovým
otočným kloubem. Centrální oblast se
šikmým dopravníkem kombajnu a dvě
boční oblasti jsou výškově vedeny senzory.
Výsledkem je, že adaptér na kukuřici
Horizon Star III významně přispívá ke
zlepšení ochrany plodin.

R-Connect Monitor
Technologie digitálních kamer na zemědělských strojích otevírají širokou
škálu příležitostí ke sledování postupů
zpracování hlíz, dokumentace a v dlouhodobém horizontu i pro vzdálenou
podporu. V této souvislosti vyvinuly společnosti ROPA a Grimme inovativní řešení pro sklízeče řepy a brambor.
Program „SmartView“ od společnosti Grimme se zaměřuje na sledování
průběhu čištění a třídění na sklízecích
strojích. Systém nabízí funkce přiblížení, živé zpomalené přehrávání a přizpůsobené zobrazení kamer na obrazovce
Multi-Touch. Systém zlepšuje monitorování toku plodin a eliminuje potřebu
ručního nastavení kamer. „R-Connect
Monitor“ od ROPA se zaměřuje na inteligentní a plně automatizované kamerové zdroje z kombajnu na cukrovou řepu

na tzv. Internetový portál „R-Connect“,
který nabízí platformu pro správu farmy
a logistiku, což pomáhá manažerům
sledovat kvalitu zpracování v kombajnu, jakož i strojová data a přiřazení
úloh, takže manažeři mohou vzdáleně
podporovat obsluhu.
Oba produkty představují první krok
k plně automatizovanému nastavení
kombajnů. Kromě toho, že tyto systémy
nabízejí příležitost optimalizovat procesy, ušetří také náklady na dopravu, kterým se lze vyhnout (servisní), a zlepší
logistiku a následně i kvalitu plodiny při
prodeji.

Scorpion
Paralelní ovládání a sekání nepravidelné vegetace nebylo u ramenových
sekaček v minulosti vhodné. Přepínání
mezi režimy ovládání bylo možné pouze zaměněním dosahu ramen nebo
přeprogramováním ovládání dosahu
ramene. Nebylo možné přepínat režimy
ovládání při práci.
Sekačky Scorpion nyní nabízejí oba
typy ovládání řezací hlavy. Na jedné
straně nabízí paralelní ovládání, které
operátorům umožňuje udržovat konzistentní hloubku řezu na živém plotu s
velmi malým nastavením obsluhou. Na
druhou stranu, jeho hybridní systém
ramen je dodáván se standardní řídicí
jednotkou, která umožňuje operátorům
flexibilně řídit řeznou hlavu při řezání
nepravidelné vegetace.
Tento inovativní hybridní systém umožňuje přepínání mezi dvěma režimy. Paralelní ovládání umožňuje operátorům
sledovat okolí, aby se zvýšila bezpečnost práce, zatímco přechod do ručního
režimu jim umožňuje provádět specifické řezy pro zvýšení produktivity.
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VENTUM
Nedostatek pracovníků je rostoucím
problémem, zejména u pěstitelů zeleniny. Ačkoli procesy sklizně produktů,
jako je rukola nebo salát, jsou dnes do
značné míry mechanizovány, zpracování a balení se stále provádí ručně, což je
časově náročné.
Samojízdný sklízeč VENTUM je prvním
strojem, který spojuje fáze sklizně,
zpracování a balení do jednoho automatizovaného procesu. Po sklizni
plodiny putuje po systému různých dopravních pásů, které pracují různými
rychlostmi, ke zpracovatelské jednotce.
Cizí předměty a nežádoucí částice se
oddělují foukáním materiálu přes 30
cm mezeru na jiný pás. V posledním
kroku se vyčištěná, zvážená a zabalená
produkce automaticky přenese na přepravní vozidlo.
Samojízdný sklizeč VENTUM automatizuje všechny fáze sklizně, zpracování a
balení, což představuje podstatné zlepšení účinnosti a kvality sklizně zeleniny,
čímž zvyšuje produktivitu a snižuje náklady.

Zvýšení efektivity
Ve srovnání s vytřásadlovými mlátičkami je další zvýšení výkonu u výkonnějších rotorových strojů omezeno fyzickou velikostí stroje. Výsledkem je,
že pro další zvýšení výkonu musí být
konstrukční objem používán efektivněji
a celý stroj musí být navržen pro vyšší
účinnost. To zahrnuje nejen pohon, ale
také všechny ostatní soustavy - od vkládání až k řezačce slámy.
Při vývoji nové dvourotorové mlátičky
John Deere nejen revidoval soustrojí
pro mlácení a separaci, ale také všechny ostatní skupiny určující výkon při
zohlednění maximální účinnosti. Cílem
bylo dosáhnout maximální stability výkonu při nezměněném nastavení stroje,
kdykoli je to možné, i za obtížných podmínek sklizně. Začíná to stejným bodem otáčení šikmých dopravníků a podávacích bubnů, aby se úhel podávání
stále udržoval identický s rotory. Zahrnuje to také zcela nový, štíhlý koncept
pásového podvozku, který umožňuje
dodržení přepravní šířky 3,5 m při sou-
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časném maximální šířce předního pásu
710 mm. Koncept dvojitého axiálního
mlácení a separačního rotoru byl navržen pro maximální hodnoty průchodu
slámy a stability výkonu. Zejména při
čištění byl kladen velký důraz na vypouštění velkých objemů vzduchu, včetně
technologie distribuce slámy, aby se
minimalizoval protitlak vzduchu a maximalizovala se separace vzduchem.
Optimalizace končí u řezačky slámy
nahrazením známých šikmých lopatek
takzvanými „prolomenými“ lopatkami
s efektem proudění vzduchu golfovou
koulí pro maximalizaci průtoku vzduchu.
Celková konstrukce obsahuje všechna
v současnosti známá technická opatření pro maximalizaci účinnosti mlátiček.
Výsledkem je snížení nákladů s maximalizovaným výstupem mlácení a tím
i účinnosti.

Inteligentní tlumení vibrací
Lisy na hranaté balíky zajišťují vysokou hustotu při přepravě a skladování
rostlinného materiálu, a proto dosáhly
v zemědělství velkého významu. Avšak
kvůli velkým setrvačným a přítlačným
silám tyto velké lisy vyvolávají vibrace,
které vystavují kabinu traktoru nepříjemně silným pohybům, které zatěžují
řidiče traktoru.
Díky inteligentnímu tlumení vibrací
jsou tyto vibrace téměř úplně eliminovány na modelech řady traktorů 7R ve
spojení s lisy na balíky od společnosti
John Deere. Na základě signálů snímačů zrychlení v přijímači GPS a dalších
signálů v traktoru je plynule nastavitelný pohon sladěn s frekvencí pístu
lisu, takže periodické změny nastavení
rychlosti kompenzují vzniklé vibrace.
Pro tento účel není nutný žádný další
hardware.

Tato technologie vyvinutá speciálně pro
aktivní redukci vibrací znamená výraznou úlevu pro zdraví a výkon řidičů traktorů.
Aktivní ovládání výkonu
Regulátory výkonu na kombajnech
nemohou reagovat na změny v podmínkách sklizené plodiny, dokud není
materiál již v adaptéru, v šikmén dopravníku nebo v mláticí jednotce. Díky
extrémním změnám v podmínkách
sklizně, jako jsou polehlé plodiny, částečné mezery a plochy plevelů, dochází
k odpovídajícímu nadměrnému nebo
nedostatečnému zatěžování a rychlé
změně pojezdové rychlosti. Regulátor
výkonu je pak často deaktivován.
Společnost John Deere tento problém
řeší pomocí proaktivního regulátoru výkonu. 3D stereo kamery detekují stav
porostu před mlátičkou stejně jako aktivní řidič. Výška plodin, ležící plodiny se
směrem ležení, mezery, kolejové řádky
a sklizené oblasti jsou detekovány a klasifikovány pomocí tzv. strojového učení.
Kromě toho systém také využívá data
vegetačních modelů, které se skládají
z map generovaných pomocí satelitu
nebo jiných technologií. Signály kamery
a biomasy lze také použít samostatně.
Jakmile mlátička začne sklízet, vypočítá systém regresní modely z reálných a
georeferenčních vegetačních dat. Podmínky před strojem jsou proto známy,
stejně jako strategie, které řidič stále
určuje. Mlátička sloučí všechny hodnoty
senzorů a poté přizpůsobí svou rychlost
jízdy a její nastavení konkrétní situaci.
Proaktivní mlátička pracuje stejně jako
stroj obsluhovaný proaktivním zkušeným řidičem. Díky této technologii podnikl John Deere významný krok v dalším
rozvoji automatizace sklízecí mlátičky.

Spojení iQblue
Díky integraci řízení traktoru (TIM) do
standardu ISOBUS je možné použít k
řízení traktoru nebo nářadí data nářadí na bázi senzorů. Přestože mnoho
existujících nástrojů a traktorů kompatibilních s ISOBUS je schopno shromažďovat a dodávat nezbytná data do
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systému, postrádá potřebný hardware
a software pro podporu funkce řízení.
iQblue connect je univerzální, rozšířený
a mobilní modul, který automatizuje
funkce implementace pomocí ISOBUS
- představuje jednoduchý a nákladově
efektivní způsob implementace funkcí
TIM podle nejnovějšího standardu AEF
(Agricultural Industry Electronics Foundation). To znamená, že ovladače na
stroji mohou být ovládány automaticky
z traktoru. iQblue connect má přijímač
GPS a používá síť mobilních telefonů a
rozhraní s agrirouterem. Kromě toho má
systém vestavěnou mobilní datovou konektivitu pro integraci nástrojů do digitální dokumentace. Snadno použitelný
systém se připojuje k různým strojům
prostřednictvím jednotného rozhraní a
bez nástrojů a automaticky se konfiguruje pro nový stroj. Modul lze rozšířit o
další instalační sady, které byly vyvinuty
pro konkrétní nářadí, které uživatelům
umožňují automatizovat také funkce
mechanicky ovládaných strojů. iQblue
connect lze také dovybavit na stávající
nářadí, kde využívá stávající ovladače.
iQblue connect umožňuje uživatelům
automatizovat velké množství různých
aplikací zemědělských strojů. Výrobce
předvede různé případy použití, jako je
orba, kultivace nebo obdělávání půdy.

Automatické odstranění provazů
Automatický odstraňovač provazů zvyšuje účinnost peletování a zvyšuje bezpečnost práce.
Obilná, řepková a kukuřičná sláma jsou
vyhledávanými surovinami v zemědělství a průmyslu. Sláma může být prodávána jako pelety, sekaná sláma nebo
drť ze slámy. Sklizená sláma se balí do
hranolových balíků různých velikostí,
které je třeba například před zpracováním na pelety rozebrat. Problém je
v tom, že provázek musí být nejprve
odstraněn, což je únavná ruční práce v
prašném prostředí.
Automatický odstraňovač motouzů na
stacionárním peletovacím lisu Premos
uřízne motouzy, vyjme je z balíků, smotá je a umístí je do kontejneru v automatizované sekvenci. V prvním kroku

trojúhelníkový nůž uřízne provázek na
spodní části balíku, zatímco sběrač na
horní části jej vytáhne a přivede jej k
hydraulické cívce. Jak se to otáčí, navíjí
se, a pak se cívka umístí do kontejneru.
Provozovatel může automatickou sekvenci přerušit na dálku.
Systém představuje významné zlepšení, pokud jde o bezpečnost práce, pohodlí obsluhy, snadné použití a produktivitu.

EasyCut F 400 CV Fold
Německé dopravní zákony omezují přepravní šířku nesených strojů na 3 m. V
důsledku tohoto omezení nemůže maximální pracovní šířka čelních žacích
strojů překročit 3,2 m, v závislosti na
řezacím systému. Pracovní šířky 3,2
m jsou však pro uspokojivé výsledky
poměrně malé a znamenají riziko, že
pneumatiky budou přejíždět po sečené
trávě a nechají pruhy neposečeného
porostu.
Nový kotoučová sekačka s kondicionérem Krone EasyCut F 400 CV Fold
nabízí pracovní šířku 4 m, která odstraňuje výše uvedené problémy použitím
stroje v kombinaci se zadním nebo
motýlovým žacím strojem, zejména při
sečení nepravidelných a svažitých polí.
Tato kombinace nabízí větší přesahy,
které eliminují vynechávky. Na druhé
straně sklopná žací lišta umožňuje, aby
stroj měl přepravní šířku menší než 3
m. Mezi další výhody patří hydraulický
skládací mechanismus, který je ovládán z kabiny a zvyšuje bezpečnost na
silnici.
Další výhodou velké šířky čelní žací lišty je skutečnost, že eliminuje nutnost
montáže složitých řídicích systémů založených na senzorech, aby se zabránilo vynechávkám - nákladná technologie, která ve skutečnosti nepřispívá k

celkové účinnosti. Vynechávky jsou eliminovány a kvalita práce je zlepšena.

Autonomní robot Dino
Největší výzvou při mechanickém ničení plevelů je odstraňování plevelů v řádcích plodin. V ekologickém zemědělství
jsou tyto plevele odstraňovány ručně v
časově náročném procesu.
Robot Dino je v kombinaci s přesným
regulátorem plevelů prvním autonomním strojem pro mechanickou
regulaci plevelů v řádcích salátu. Stroj
vyhledá hlávkový salát a aktivuje dva
elektrické nože, které odříznou plevel v
prostoru mezi dvěma hlávkami. Vytvoří
také digitální mapu, která se potom použije při sklizni.
Tato technologie snižuje náklady na
ruční likvidaci plevelů. Robot Dino je v
kombinaci s přesným regulátorem plevelů alternativou pro plečky namontované na traktoru, což snižuje zhutnění
a zajišťuje vyšší spolehlivost.

Pohon vysokotlakých lisů
Velké lisy, které produkují balíky s vysokou hustotou, vyžadují setrvačník se
značnou setrvačností a silný píst. Proto
jsou zapotřebí ochranné systémy pro
rozběh, aby se zamezilo zastavení traktoru nebo přetěžování vývodového hřídele při spouštění lisu.
Běžné řešení je buď pomocí hydraulického systému, který pracuje s nižším
točivým momentem, nebo přepínáním PTO z 540 ot/min na 1 000 ot/
min. CNH a Walterscheid vyvinuli nové
hnací ústrojí, kde se v závislosti na točivém momentu traktoru řadí na požadovanou rychlost setrvačníku. Tato
funkce se nazývá „funkce Power Shift
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Function“ a vývojářům umožnila zvýšit
rychlost setrvačníku a lisovací výkon
při současném snížení setrvačnosti a
rozměrů setrvačníku. Posuny se provádějí vnitřně chlazenými vícelamelovými spojkami. Brzda s více lamelami
s vnitřním chlazením, která je rovněž
integrována v převodovce, zpomaluje
píst, když je v optimální výchozí poloze.
Slouží také jako nouzová brzda, která
zastaví píst do osmi sekund. Systém
také snižuje riziko požáru, protože odstraňuje brzdu setrvačníku z prašného
prostředí. Potřebné servisní režimy jsou
také vybírány prostřednictvím tohoto inteligentního řídicího systému.
Nová koncepce pohonu velkých lisů
pomáhá vývodovému hřídeli traktoru
při rozběhu těžkého setrvačníku, čímž
chrání traktor a spojku vývodového hřídele. Brzda, která je nyní integrována
do převodovky, zajišťuje bezpečné a
efektivní zastavení setrvačníku a výrazně snižuje riziko požáru.

Ovládací systém lisu
Velké lisy na hranaté balíky umožňují
vysokou hustotu přepravy a skladování rostlinného materiálu, a proto dosáhly v zemědělství velkého významu.
V důsledku vysokých setrvačných a
lisovacích sil však velké lisy vyvolávají
vibrace, které vystavují kabinu traktoru
nepříjemně silným pohybům, které zatěžují řidiče.
Aby se toto vibrační zatížení snížilo, lze
u traktorů New Holland T7 zvolit režim
lisování. To modifikuje koordinaci zavěšení přední nápravy a zvyšuje sklon

omezující výkonové křivky motoru. Tím
se zabrání oscilaci soupravy traktor-stroj, systém se odpojí a dojde ke značnému snížení vibračního zatížení. Pro
tento účel není nutný žádný další hardware. Tento pasivní systém je kompatibilní s lisy od jakéhokoli výrobce.
Tato technologie, speciálně vyvinutá
pro aktivní redukci vibrací, znamená výraznou úlevu pro zdraví a výkon řidiče
traktoru.
Mlácení CX
Tangenciální mláticí jednotky se primárně používají v klávesových mlátičkách
s vysokými rychlostmi mlácení-bubnu,
aby se maximalizovala separace zrna
na koši. V opačném případě rostou
ztráty zrna na vytřasadlech v důsledku
oddělení zrna pomocí gravitace. Vysoká rychlost mlácení však snižuje kvalitu
zrna.
Poprvé od vynálezu mláticí jednotky
New Holland dělí mlatky, které byly
předtím spojité po celé šířce, a vzájemně je odsazuje. Tato konfigurace
má za následek kontinuální mlácení s
omezením úderů a zvýšeným účinkem
tření. To zvyšuje separaci zrna na koši a
tím i výkonnost mlácení. Mláticí buben
přijímá plodiny ze šikmého dopravníku
rovnoměrněji a typické zvuky jsou nyní
stěží slyšitelné. Hmotnostní moment
setrvačnosti roste zvýšením hmotnosti
mlátícího bubnu, čímž se snižují vrcholy zatížení. Kromě toho se do mlátičky
nasává více prachu. Kromě toho jsou
vodicí kolejnice z nerezové oceli na odmítacím bubnu poprvé potaženy polyuretanem. Tento měkčí materiál vytváří
pružnější prostředí pro zbytkové zrno a
snižuje praskání zrna.
Díky těmto inovacím v technologii mlácení a separace CX zvyšuje New Holland mláticí výkon a kvalitu práce as
nimi i efektivitu klávesových mlátiček.

Ochranná plachta
Dřevorubci jsou ohroženi padajícími
větvemi a korunami stromů, zejména
při kácení nebo řezání odumřelých stromů.
Nová ochranná plachta je připevněna k
pásovému traktoru Moritz a otevírá se,
když je traktor u stromu. Plachta, která
obejme strom ve výšce 2 m od země,
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nabízí účinnou ochranu zejména v přípravné fázi. Pro skutečné kácení zůstává polovina plachty otevřená, takže
zbývající hydraulická síla je k dispozici
pro aktuální kácení. Na rozdíl od stávajících řešení, kde je ochranná clona
zavěšena na dopravníku, toto řešení nabízí výhodu, že pracovníci nepracují pod
nezajištěnou jednotkou. Další výhodou
je, že nová plachta se používá ve spojení s pásovým traktorem, který je méně
nákladný na provoz než dopravník.
Zejména s ohledem na nárůst mrtvého
dřeva v lesích v důsledku změny klimatu je tato plachta přínosem pro bezpečnost práce. Zatímco traktor nemusí být
schopen vjet do některého typu terénu,
plachta umístěná na pásovem podvozku představuje účinný a srovnatelně
nákladově efektivní způsob, jak zvýšit
bezpečnost práce pro dřevorubce.

Chytré setí
V minulosti museli řidiči odhadovat optimální hloubku setí pro konkrétní osivo v konkrétní půdě. Na základě tohoto
odhadu pak nastavili přesný secí stroj.
Jakmile byla hloubka nastavena, nebylo možné ji měnit automaticky za jízdy
a v reálném čase tak, aby reagovala na
měnící se podmínky, jako je změna vlhkosti.
SmartDepth řídí hloubku setí automaticky a přesně ve vztahu k aktuálním
půdním podmínkám, jako je například úroveň vlhkosti. Za tímto účelem
obsluha definuje rozsah setí, tj. minimální a maximální hloubku, a zadává
minimální vlhkost. Jak stroj pracuje,
SmartDepth měří a odečítá různé úrovně vlhkosti v různých hloubkách v reálném čase. Současně automaticky mění
hloubku setí pomocí elektrického pohonu. Tímto způsobem má každé semeno
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přístup k dostatečné vlhkosti půdy pro
spolehlivé klíčení.
Systém umísťuje semena automaticky
do hloubek, kde je dostatečná vlhkost.
Protože umístění semen je přizpůsobeno měnícím se podmínkám, snižuje
se riziko špatného klíčení. Systém tak
umožňuje ušetřit osivo, protože obslua
nemusí použít vyšší dávky osiva.
Dávkovací systém MultiRate
S dávkovacím systémem MultiRate pro
pneumatická rozmetadla RAUCH jsou
dávkovací jednotky každého jednotlivého otvoru výstupu hnojiva plynule a
nezávisle elektronicky nastavovány.
Elektrický pohon 48 V umožňuje extrémně krátké doby seřizování, a proto
rychlou změnu množství hnojiva aplikovaného během jízdy. Kolmo ke směru
jízdy se může aplikace hnojiva měnit
na pásech o šířce 1,2 m, což vede k
podstatně vyššímu prostorovému rozlišení ve srovnání s možnostmi, které
existovaly v minulosti. U hnojení podle
aplikační mapy jsou přesněji implementovány stanovené hodnoty a při rozmetání v klínech a na nepravidelných
okrajích je výrazně sníženo předávkování a nedostatečné dávkování. Hraniční
rozmetání může být také optimalizováno přizpůsobením množství vnějšímu
výstupnímu otvoru hnojiva ve spojení s
hraniční rozmetací přepážkou.
Díky dávkovacímu systému MultiRate
je tedy možné hnojivo aplikovat bezpečněji; plodina může být dodávána podle
potřeby a hladina živin, které se dostanou do povrchových a podzemních vod,
může být snížena. Kromě toho i při velkých pracovních šířkách do 36 m lze z
hnojení vyloučit oblasti ekologického
významu v poli.

Ovládací systém HillControl
Distribuci hnojiva na diskových rozmetadlech je možné změnit změnou místa
aplikace, rychlostí disků a dávkovaného množství; doposud však nebyl žádný
systém schopen kompenzovat změněnou rozmetací vzdálenost a zkreslený
vzor rozmetání na svahu. Současná

řešení se snaží udržet změnu v místě
aplikace při rozmetání hnojiva na svahu
snížením výšky dopadu na rozmetací
kotouč nebo s nuceným vedením hnojiva na rozmetacím kotouči. Navíc může
být rozmetací obrazec na rozmetacích
kotoučích detekován radarovými měřicími systémy a v případě potřeby také
korigován během rozmetání.
HillControl od Rauch je software, který
zlepšuje přesnost distribuce při rozmetání hnojiv, zejména v kopcovitém terénu. Funguje ve spojení se snímačem
sklonu a úhlu natočení na diskových
rozmetadlech změnou místa aplikace,
rychlosti disku a dávkovaného množství. V důsledku toho se rozmetací vzdálenost a směr granulí hnojiva během
rozmetání mění regulovaným nastavením místa aplikace, čímž se opravuje
zkreslení rozmetaného vzoru.
Zejména v extrémně kopcovitém terénu řídicí systém HillControl výrazně
zlepšuje přesnost distribuce při použití
dvoudiskových rozmetadel. Nadměrné
a nedostatečné dávkování se také snižuje při jízdě přes kopce nebo při depresích.

NEVONEX
Neustálá inovace v zemědělství vedla
ke vzniku řady inteligentních strojů, nářadí, senzorů a softwaru. To znamená,
že nářadí lze spolehlivě připojit a používat prostřednictvím systému ISOBUS.
Zatím však chybí otevřený systém, který poskytuje základ pro import nejen
dat, ale především logiky a znalostí do
strojů.
NEVONEX je taková otevřená platforma. Stejně jako operační systém tvoří
základ softwarových aplikací k programování nových nebo již používaných
zemědělských strojů. NEVONEX, který
pochází z automobilového průmyslu,
je založen na spolehlivé technologii
odolné proti hackerům a šifrování typu
end-to-end. Podobně jako u stávajících

aplikací umožňuje uživatelům provozovat funkce FEATURES přímo na zemědělských strojích, což vyžaduje pouze
vhodný řadič a registraci na platformě
NEVONEX. Integrovaná správa rozhraní umožňuje bezproblémový přístup
k platformě prostřednictvím ISOBUS
nebo pomocí proprietárních signálů.
Inovativním aspektem tohoto produktu
je skutečnost, že definuje univerzální
rozhraní, poskytuje bezpečná a spolehlivá práva na čtení a kontrolu a shromažďuje odborné znalosti dostupné v
zemědělském průmyslu a v jeho navazujících odvětvích.

Systém pro noční vidění RSM
Noční práce nabízí řadu výhod, například nižší teploty pro určité typy práce, jako je postřik. Na druhou stranu,
navzdory moderním a výkonným systémům pracovních světel, noční práce
zahrnuje rizika, včetně zhoršené viditelnosti, takže obsluha se snaží sledovat bezprostřední okolí stroje a včas si
všimnout překážek a lidí.
Stejně jako systémy používané v automobilovém průmyslu "RSM Night Vision System" používá nejen viditelné
světlo, ale také část spektra blízké infračervenému světlu, křemíkové, a tedy
nákladově efektivní, kamerové technologie. Na rozdíl od nákladných termálních kamer osvětluje RSM Night Vision
System větší plochu. Jako další výhoda
je, že není nutně namontována na vnější straně stroje, kde je vystavena prachu a nečistotám. Díky elektronickému
zpracování a algoritmům používaným
RMS je systém velmi citlivý a účinný
v podmínkách s velmi malým množstvím dostupného světla. Tato vysoká
úroveň citlivosti umožňuje uživatelům
používat tuto technologii společně s
běžnými světly traktoru, kde poskytuje
viditelnost v rozsahu 250 m až 1 500
m, a také umožňuje obsluze pracovat
při vyšších pojezdových rychlostech.
Zároveň jim pomáhá vidět lidi a překážky dříve. Signál z hlavní kamery, která
je instalována v kabině a dívá se před
stroj, se promítá na čelní obrazovku,
zatímco pohledy z bočních kamer jsou
zobrazeny na displeji.
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S RSM Night Vision mohou řidiči „vidět“
překážky nebo lidi v bezprostředním
okolí stroje, které by neviděli pouhým
okem.

Drtič brambor
Velké množství plevelných brambor
představuje v následné úrodě složitý
problém, zejména proto, že v zimních
měsících jsou mrazy stále vzácnější.
Nový drtič na brambory je prvním systémem, který využívá dvě pneumatiky,
které jsou poháněny hydraulicky různými rychlostmi, čímž se drtí brambory,
které mezi nimi prochází. Jedna pneumatika je vybavena úhlovými noži,
které rozřezávají velké hlízy na kousky
předtím, než jsou rozdrceny. Kombinované použití nožů a pneumatik dělá
drtič velmi účinným, protože úzká mezera se nerozšiřuje a stále vytlačuje
velké hlízy. Pro spolehlivý výkon a velmi
tichý chod je jednotka vybavena ochranou proti nárazu pružinovým jištěním a
umožňuje uživatelům volit samostatné
rychlosti otáčení kol.
Nový drtič na brambory poškozuje hlízy,
které zůstanou na poli po sklizni, čímž
se minimalizuje možnost jejich plevelného růstu. Drtič brambor je doplňková
jednotka pro modulární sklízeče brambor Ropa.

VarioCHOP
Plecí stroje a plecí jednotky jsou v současné době obvykle nastavovány mechanicky při zastavení stroje. Postupy
seřizování jsou extrémně složité a časově náročné, což v praxi obecně brání
provádění optimalizovaného seřizování.
Systém VarioCHOP je plečka s variabilní šířkou zpracování, které lze pohodlně
nastavit z kabiny traktoru. VarioCHOP
umožňuje rychlé přizpůsobení různým
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polním podmínkám, plodinám, povětrnostním podmínkám, erozi a fázím
růstu. Systém pracuje s reakční dobou
přibližně 5 sekund a lze jej použít na
strojích s až 99 řadami. Mechanické seřízení pro každou jednotlivou zdvihací
jednotku je poháněno jedním přesným
hydraulickým válcem, který je spojen
s výkonným snímačem úhlu řízení. Výsledkem je, že z kabiny traktoru je možné upravit optimální rozsah plení. Díky
tomu je možné vždy dosáhnout dokonalé vzdálenosti od plodiny od první do
poslední radlice.
U této metody mohou být přejezdy při
mechanické regulaci plevelů jasně
optimalizovány, avšak velká praktická výhoda spočívá zejména ve značné
úspoře času při seřizování. Spojení s
kamerovými systémy, které jsou na
trhu již k dispozici, aby se zajistilo automatické nastavení, by bylo v praxi další
výhodou.

NPK Sensor
Vzhledem ke zvyšujícím se legislativním požadavkům na přesnou aplikaci
kapalných organických hnojiv hraje
důležitou roli přesná analýza složek.
Kromě odběru vzorků, které musí být
poté podrobeny chemické analýze, se v
současné době používají odhady obsahu živin pomocí infračervených senzorů
(NIRS).
Samson poprvé nabízí systém pro stanovení dusíku, fosforu a draslíku v hnoji, který je založen na senzoru nukleární
magnetické rezonance (NMR). Umožňuje analýzu složek bez požadavků na
kalibraci závislou na matrici.
Senzory založené na NMR technologii
slibují méně chyb v analýze organických hnojiv. Počáteční laboratorní testy
také ukazují porovnatelnost s laboratorními hodnotami.

Systém WideLining
Kolejové řádky v širokořádkových plodinách umožňují použití všech postřikovačů a rozmetadel používaných na
širších pneumatikách šetrných k půdě.
V praxi to však obvykle není možné, protože typická meziřádková vzdálenost je
75 cm. Stávající řešení pro vytváření
širších kolejí zahrnují buď zcela odlišné
meziřádkové vzdálenosti nebo uzavírání jednotlivých kolejových řádků - mechanicky nebo hydraulicky.
Systém WideLining od společnosti Väderstad je prvním systémem, který
aplikuje kolejový řádek, aniž by v jednotlivých řádcích vypnul přesný secí
stroj. Místo toho tento systém kolejových řádků vytváří šířku stopy 105 cm
automatickým posunutím stroje bez vypnutí. Tímto způsobem systém vytváří
rozchod, který je dostatečně široký pro
aplikátor kejdy, aniž by došlo k plýtvání
cennou půdou a výnosovým potenciálem. Tři řady semen za traktorem jsou
hydraulicky posouvány ze 75 cm na 60
cm, čímž se vytváří kolejový řádek, aniž
by se zvyšovalo množství osiva na sousedních secích strojích, při pojezdových
rychlostech 12 km/h nebo více.
Namísto vytváření typických šířek stopy 150 cm uzavřením secího stroje

pro řádky osiva 75 cm vytváří systém
WideLining od společnosti Väderstad
například kolejové řádky široké 105
cm, které jsou dostatečně široké, aby
se cisterna mohla dostat do plodiny na
flotačních pneumatikách. Kromě toho
systém vypíná vyšší aplikační dávky v
sousedních secích strojích, když jsou
jednotlivé secí stroje vypnuty. To zase
eliminuje nerovnoměrné rozmístění
rostlin ve směru pohybu i napříč.
Vladimír PÍCHA
Foto DLG
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Přechod nájemního vztahu
Rádi bychom se ujistili ohledně nájemní smlouvy. V roce 2005 jsem uzavřeli nájemní smlouvu s tehdejší majitelkou nájemní smlouvu na dobu neurčitou s 10letou výpovědní lhůtou. Tato paní v roce 2014 zemřela a pozemky
získal její manžel. Na novou již pachtovní smlouvu, kterou jsme mu zaslali, však vůbec nereagoval. V roce 2017
tyto pozemky vlastník daroval svému vnukovi, který nyní přišel s tím, že žádná smlouva neexistuje a že chce pozemky vydat okamžitě. Má na to právo, když máme dle našeho názoru stále platnou smlouvu - i když s paní, která
už roky nežije? Žádná výpověď ani dohoda však nebyla.
Jde o platný nájemní vztah vzniklý
za účinnosti občanského zákoníku č.
40/1964 Sb. Dle ustanovení § 3074
odst. 1 nového občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.) se tento nájemní vztah i nadále řídí dřívější právní
úpravou (OZ) a to po celou dobu existence tohoto nájemního vztahu. Proto
je pro Váš případ rozhodující právní
úprava dle ustanovení § 680 OZ - při
změně vlastnictví k pronajaté věci (a

to i opakované) nový nabyvatel pouze
zamění předchozího vlastníka, jinak se
na nájemním vztahu nic nemění. Uvedené pochopitelně platí tehdy, pokud
se smluvní strany přímo ve smlouvě nedohodnou, že nájemní vztah skončí při
změně v osobě pronajímatele - to jsou
však zcela výjimečné případy. Jde tedy
o přechod práv a povinností ze zákona
a to bez ohledu na to, zda nový vlastník o existenci nájemního vztahu věděl

Povinnosti a práva při kontrole

či nikoliv. Ve Vašem případě tedy nový
vlastník (vnuk) musí nájemní smlouvu respektovat a bude-li chtít nájemní
vztah ukončit, musí podat výpověď (dle
sjednané výpovědní doby) nebo nájem
ukončit dohodou. Pokud jde o změnu
pronajímatele, ideálně by se měla promítnout v dodatku nájemní smlouvy,
ale není to nezbytné, tj. neexistence takovéhoto dodatku nemá žádný vliv na
platnost nájemní smlouvy.

Máme dotaz ohledně kontroly z Inspektorátu práce nelegální zaměstnávání. Může vstoupit do areálu firmy bez
ohlášení ? Nemáme vrátnici, ale všichni, kdo vstoupí do areálu se hlásí v kanceláři administrativní budovy.
Kontrola proběhla tak, že prvně fotili v areálu a poté legitimovali zaměstnance ( u vstupů do areálu máme bezpečnostní tabulky ze zákazem vstupu a zákazem focení) Co BOZP? Jak je to s fotodumenty pracovních smluv a
mzdových výměrů, co GDPR? Chápeme nutnost kontrol, ale vlastně nevíme, jaké jsou naše povinnosti a práva.
Postavení, postup, práva a povinnosti
orgánů inspekce práce upravuje zákon
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce , ve
znění pozdějších předpisů. Pokud jde
o práva a povinnosti inspektora v souvislosti s výkonem kontroly, jsou obsahem ustanovení § 7 a 8 tohoto zákona.
V příloze Vám zasílám pro informaci a
event. potřebu stručný metodický materiál „Jak postupuje inspektor práce při
kontrole“, v němž naleznete i odpovědi
na Vaše dotazy.

Jde zejména o právo inspektora vstupovat do objektů kontrolované osoby,
zahájit kontrolu i bez předchozího oznámení, ověřovat totožnost stanoveného
okruhu fyzických osob atd. Kontrolu
může zahájit za předpokladu, že je přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, nebo její zástupce či
zaměstnanec, spolupracující rodinný
příslušník nebo jiná osoba, vykonávající
či zabezpečující činnost, která je předmětem kontroly. Inspektor je rovněž ze

Vyměření vlastnických parcel

zákona povinen chránit práva a právem
chráněné zájmy kontrolované osoby,
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích fyzických osob a obchodní tajemství
kontrolované osoby. V dotazu zmiňujete
problém fotodokumentace, pracovních
smluv či mzdových výměrů – dle mého
názoru není důvod, aby inspektor takovéto dokumenty odnášel mimo objekt
kontroly. Svá zjištění i v těchto věcech
zapracuje do protokolu, k němuž má
právo se kontrolovaná osoba vyjádřit.

Budeme vydávat pozemky, které se nacházejí v bloku, na kterém hospodaříme. Kdo bude platit vyměření vlastnických parcel?
Předně chci zdůraznit, že dle mého ná- předávacím protokolu by mělo být uve- 256/2013 Sb., katastrální zákon. Dle
zoru není v současné době otázka „vy- deno, že předmětný pozemek se vydá- ustanovení § 37 odst. 1 písm. b/ tohoměření“ vydávaných pozemků žádný vá na základě souřadnic GPS. Pokud to zákona vlastníci a jiní oprávnění jsou
problém. Rozhodně nedoporučuji řešit by šlo o přístup k vydávanému pozem- povinni na výzvu katastrálního úřadu
záležitost prostřednictvím geodeta atd. ku, je to záležitost výlučně vlastníka označit ve stanovené lhůtě, ne však
– bylo by to naprosto zbytečné mrhání vydávaného pozemku. V případě, kdy kratší než 30 dnů, trvalým způsobem
finančními prostředky a to bez ohledu přístup k pozemku není, musí jednat s a na vlastní náklady nesporné hranice
na to, kdo by je vynakládal. Plně dosta- vlastníky sousedních pozemků, dohod- svých pozemků (tato povinnost vlastníčující je v těchto souvislostech využití nout podmínky atd., v krajním případě ka je od 1.1.2014 vázána na výzvu KÚ,
GPS, kterou dnes disponuje prakticky lze využít institut tzv. nezbytné cesty dříve šlo o obecnou povinnost vlastníka). Povinnost vyměřit pozemek tedy
každý traktorista. Jinými slovy doporu- (rozhoduje soud).
čuji vyčlenit (vyměřit) předmětný pozePoněkud nad rámec dotazu uvádím, nemá uživatel pozemku – pokud se k
mek z půdního bloku prostřednictvím že otázka konkretizace a specifikace tomu výslovně nezavázal v nájemní či
GPS, vyřadit ho z LPIS a následně po- pozemku (včetně přesné výměry) je pachtovní smlouvě.
zemek předat vlastníkovi protokolárně primárně záležitostí a zájmem vlastníPRÁVNÍ ODDĚLENÍ ZSČR
– předejde se tak event. problémům. V ka. Vyplývá to ostatně i ze zákona č.
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Zemědělský svaz ČR sdružuje
zemědělce a odbytové organizace,
usiluje o rozvoj zemědělství
a venkova, pomáhá členům
v jejich rozvoji, věnuje se
propagačně-vzdělávacím aktivitám
a své úsilí zaměřuje na posilování
respektu veřejnosti k zemědělství.

