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Úvodní slovo
Za uplynulé dva měsíce se opět
stalo množství událostí. Z odborného hlediska asi největší z nich byl
veletrh zemědělské techniky Agritechnica v německém Hannoveru,
kde se prezentují největší novinky
zemědělské techniky a představují
nová řešení pro moderní zemědělství. Pár dní na této akci dá aspoň
na chvíli zapomenout, že zemědělství je sice moderní obor, který se
neustále vyvíjí, ale stále na něj útočí lidé, kteří by jej nejraději vrátili o
desítky, možná stovky let zpět. Aniž by přitom znali skutečný
stav věcí.
Jen z poslední doby je těch příkladů několik. Například žhavé
téma posledního roku - hraboši. Od starověku se společnost
potýká s kalamitami spojenými s tímto škůdcem a staletí zemědělci používali mnohdy drakonická řešení, jak se s hraboši
vypořádat. Když konečně máme přípravek, který s minimálním
rizikem pro necílové organismy působí na tohoto škůdce, udělají si z kritiky zemědělců mnozí výnosný "kšeft" a odvolávají se
na "historické" postupy.
Z podobného soudku je omezování výměry jedné plodiny na
pozemku. Celý svět směřuje ke koncetraci, přizpůsobujeme tomuto vývoji techniku a technologické postupy. Pouze u nás se
tímto způsobem omezí odpovědné hospodaření se všemi riziky
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s tím spojenými. Například v podobě nižšího zasakovaní vody kvůli
více pojezdům, vyšším emisím,
kvůli zvýšenému počtu přejezdů a
těch negativ je mnohem více. Přitom moderní postupy zajistí snížení
pojezdů a tím méně spálené nafty
a nižší utužení půdy, lepší distribuci
prostředků na ochranu rostlin, hnojiv i osiv. Nehledě na dostupnost lidí,
kterých je při používání historických
modelů hospodaření potřeba mnohem více.
Je naivní argumentovat tím, že
zpřísněním podmínek budou větší zemědělci donuceni zmenšit svá hospodářství a uvolní se
tak prostor pro malé hospodáře. Neuvolní. Uvolní se prostor
pro finančně silnější spekulanty z jiných oborů a ze zahraničí.
A jediným efektem tak bude další koncentrace a vyšší důraz
na ekonomická hlediska. Tedy přesně to, co dnešním kritikům
vadí. To je ale slabina většiny "kritiků z podstaty". Domnívají se,
že vědí co chtějí. Dobře znají postupy, jak toho dosáhnout. Ale
nikdy nedohlédnou na důsledky. A když jim je připomenete, dovedou se obhajovat i větami typu: To mě nezajímá, to se děje
na druhé straně polokoule. To je odpověď jednoho z kritiků na
připomínku, že další omezení evropského, potažmo českého
zemědělství znamená další zabírání nezemědělské půdy v rozvojovém světě. Trochu smutné na člověka, který si nechá říkat
přírodovědec ekolog a zemědělský expert.
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Dohoda mezi EU a zeměmi MERCOSUR

Po dvaceti letech vyjednávání byla ze
strany EU nabídnuta kvóta 99.000 tun
hovězího masa s rozdělením 55/45
mezi čerstvými/mraženými produkty
se clem 7,5 %. Dále 650.000 tun pro
etanol, z toho 450.000 tun pouze pro
chemický průmysl. Poskytnuto je také
180.000 tun pro cukr bez celních poplatků, 180.000 tun pro drůbeží sektor s 50/50 rozdělením mezi maso bez
kostí/s kostí, 3.000 tun pro vaječný albumin a 3.000 tun pro vaječné žlout-

ky, a 25.000 tun pro vepřové maso bez
ractopaminu (látka stimulující syntézu
proteinů) s celním poplatkem 83 EUR/t. Rýže byla uvedena mezi bezpoplatkové suroviny s kvótou 60.000 tun,
pro med vyčleněno 45.000 tun. Mercosur poskytl 30.000 tun kvótu na evropské sýry, budou sníženy celní poplatky
u másla, vína & lihovin, čokolády a
sušenek. V průběhu let budou zrušeny
poplatky na olivový olej, jablka, hrušky
a mražené brambory.
Dohoda se zeměmi MERCOSUR nebude mít dopad jen na tržní prostředí, ale
přímo otevírá dvojí přístup k podmínkám produkce potravin na evropském
trhu. Součástí dohody je sice závazek,
že země MERCOSUR budou plnit Pařížské klimatické dohody o snížení emisí
skleníkových plynů, zastaví nezákon-

Bohužel nadále pokračuje nepříznivá
situace v zahraničním obchodu se zemědělskými produkty. Za osm měsíců
činí záporná hodnota téměř 30 miliard
korun a je velice pravděpodobné, že
za celý rok dosáhneme nového rekordu -45 mld. Kč. Příčina je stále stejná, exportujeme především suroviny
a dovážíme zpracované potraviny či
polotovary. Zářným příkladem je bilance obchodu s masem, které tvoří více
než polovinu (55 %) záporného salda.
V zahraničí je poptávka po českých
zvířatech na porážku i o genetický materiál. Ovšem k nám se dováží zpraco-

vané maso a masné výrobky. Ještě na
počátku tohoto tisíciletí jsme dováželi
ročně 60 tisíc tun masa. Za osm měsíců tohoto roku to bylo 326 tisíc tun.
Tristní situace je u vepřového, kde
naše soběstačnost klesla pod 50 procent. Situaci trochu zachraňuje právě
export zemědělských komodit. Mírně
se lepší export skotu, na vysoké úrovni
zůstává export mléka a obilí. Ze zájmu
zahraničních odběratelů vyplývá, že
čeští zemědělci umějí vyrobit kvalitní surovinu. Aby z ní vznikaly kvalitní
české potraviny, chybí navazující části
obchodní vertikály.

Zemědělský svaz ČR a další nevládní
zemědělské organizace podporují
odstraňování celních bariér za rovných
podmínek při obchodu se zemědělskými
produkty. Bohužel se domníváme, že
vyjednaná dohoda mezi EU a zeměmi
MERCOSUR rovné podmínky nezaručuje.

Agrární zahraniční obchod míří k rekordu

né odlesňování Amazonie a do roku
2030 znovu zalesní 12 milionů hektarů
lesa. Ovšem nijak nezohledňuje odlišné podmínky hospodaření například z
hlediska pohody zvířat, boji proti antimikrobiální rezistenci, používání GMO
plodin, používání růstových hormonů
a používání pesticidů. Pokud jsou tyto
metody v pořádku při výrobě potravin v
jiných zemích, proč jsou nepřípustné při
výrobě potravin v Evropě?
Dojednaná množství jednotlivých komodit představují „jen“ jedno procento spotřeby v EU. V případě drůbežího
masa představuje dojednaná bezcelní
kvóta 180.000 tun navýšení dovozu o
300 milionů kuřat ročně. Již v této době
se z těchto zemí do EU dováží cca 400
tisíc tun drůbeže.
V případě hovězího masa se do EU ze
zemí MERCOSUR v současné době importuje 270 tisíc tun a nová dohoda
představuje navýšení o 99 tisíc tun.
Citlivou oblast představuje cukr, jehož
trh se potýká s vychýlenou rovnováhou
po zrušení výrobních kvót.
Máme vážnou obavu, že dohoda EU-MERCOSUR představuje značné riziko
pro životní prostředí, zdraví spotřebitelů
i tržní prostředí v EU. Proto žádáme ministerstvo zemědělství o analýzu dopadů této dohody na české zemědělství.
Obáváme se, že v zemích MERCOSUR
se dále zintenzivní kácení deštných pralesů a dojde k dalšímu poklesu biodiverzity v této oblasti.
Vladimír PÍCHA

Kvůli zdražující elektřině osadil zemědělec provozy IoT senzory
Především kvůli rychle zdražující elektřině se rozhodl předseda Agrodružstva
Miroslav na Znojemsku Radek Janeček,
že využije možností internetu věcí (IoT).
Nechal ve všech provozech vytvořit síť
IoT senzorů a nyní přesně ví, kde se kolik spotřebuje elektřiny a kde je možné
či kde je potřeba šetřit.
Pro letošní a příští rok má cenu elektřiny vyšší proti loňsku o 37 procent, její
cenu fixoval loni v únoru. Již loni proto
zahájil spolupráci s firmou Soitron, která senzory nainstalovala, z nich získala
data a průběžně je vyhodnocuje.
"Dosud pro nás bylo nemožné rozklíčovat do detailu zvyšující se náklady,
které se odrážejí v ceně produktů. Potřebovali jsem komplexní řešení pro
účinnější řízení výroby," řekl Janeček.
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Senzory poskytují informace o nakládání nejen s elektřinou, ale i vodou,
plynem, sledují, kde je jaká teplota, jak
se kde větrá a svítí. Podle IT specialisty Soitronu Radima Klabala je účelem
najít takové úspory, aby se náklady nezvyšovaly. "Systém umí podle předpovědí a vlastních zkušeností z minulosti
i předtopit či předchladit. Pokud má
zemědělec alternativní zdroj energie, je
možné automaticky přepínat na zdroj,
který je výhodnější," řekl Klabal.
Podnik díky tomu okamžitě upravil svícení ve stájích, topení, větrání i ohřev
vody. A díky znalosti přesné spotřeby
každého střediska je nyní možné náklady dělit mezi výkrm prasat, chov býků
či dojnic. Poté je možné určit přesné
náklady na kilo masa či litr mléka. Ana-

lýza dat objevila například i to, že bylo
špatně zavřené okno, což způsobovalo
vyšší náklady.
Cena elektřiny je klíčová především pro
chov prasat, ale i pro chov dalších zvířat,
protože je potřeba svítit a topit. Při stejné spotřebě mohl být letošní rozdíl proti
loňsku v platbách za elektřinu až ve stovkách tisíc, přičemž Miroslav patří mezi
středně velké zemědělské podniky.
V Miroslavi se v minulosti snažili využít
moderní technologie i pro označování
každého kusu masa, který šel na trh.
Společně s firmou DataSpring spolupracovali na projektu FoodCzech, kdy
mělo být z QR kódu na obalu zřejmé,
kdy šlo zvíře na porážku, kde bylo chované a do kdy se má maso spotřebovat.
(čtk)

newsletter | 5

Řešení kalamity hraboše stále v nedohlednu

Zemědělcům už zbyly jen oči pro
pláč nad zdevastovanou úrodou.
,,Kalamita s hraboši rozhodně nekončí, četnost v některých regionech se naopak zvýšila“, zaznělo
ze strany ÚKZÚZ na Rostlinolékařských dnech. Jediná záchranná
strategie, která jím zbyla, vycházela z naděje, že čím déle budou
posouvat termín setí, tím sníží
poškození vzcházejících ozimů. K
dnešnímu dni evidujeme škodu ve
výši 1,34 mld. Kč na více než 131
tis. ha. Tuto výši nevnímáme jako
konečnou.
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 ÚKZÚZ 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. Zůstala tak možnost pouze aplikace STUTOXU II do nor, ale i s tímto
postupem je spojená řada komplika-

cí. Jednou z nich je zdlouhavá čekací
doba na povolení a nutnost proškolení
personálu, který bude STUTOX II aplikovat. Dalším problémem v povolení
aplikace do nor byl a je pro mnohé
zemědělce výskyt chráněného Křečka,
na základě něhož AOPK ČR (Agentura
ochrany přírody a krajiny) žádost zamítá.
Kromě narůstajících škod na nově založených porostech hrozí riziko poškození půd erozí. Z hlediska kontrol správné zemědělské praxe by tak mohli být
zemědělci trestáni za situaci, kterou
nemohou ovlivnit. Dalším následkem
je riziko, že na poškozených pozemcích nebude dostatek krmiva pro hospodářská zvířata.
„MZE a MŽP sice po zasedání Zemědělského výboru slíbily vypracování
vzájemné dohody, kterou dodnes nemáme. Oslovil jsem tedy premiéra, aby
do řešení této situace vstoupil a ukončil tuto agónii státních orgánů. Jednání
o této kalamitě bude také předmětem
jednání tripartity,“ prohlásil předseda
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Podle informací ZSČR se na premiéra
obracejí s žádostí o řešení situace i přímo postižení zemědělci.
Aplikace STUTOXu II je v této době již

zbytečná, protože vlhkost půdy účinnou látku okamžitě rozloží. Je třeba
nalézt systémové řešení, které v budoucnu omezí riziko vzniku podobné
kalamitní situace.
Vladimír PÍCHA

Telegraficky
Glyfosát je v Evropské Unii licencován
k použití do poloviny prosince 2022, již
během příštího měsíce bude zahájen
víceletý proces evaluace dopadů této
látky na zdraví a životní prostředí. Řada
členských států včetně Francie, Německa či Rakouska již nyní uvedla zájem
používání aktivní látky zakázat ještě
před vypršením celoevropské licence,
častým důvodem je obava z možné karcinogenity glyfosátu. Ředitel Evropské
agentury pro chemické látky (ECHA)
Bjorn Hansen uvedl, že ECHA jako taková glyfosát jako látku karcinogenní
neklasifikuje, glyfosát je podle ECHA
ale nebezpečný z hlediska jeho dopadů
na životní prostředí, zejména pro vodní
toky, louky a biodiverzitu. Podle Hansena používání glyfosátu vede k úhynu
řady rostlin, které nebyly primárním cílem pro aplikaci látky, což vede ke vzniku monokultur bez divokých rostlin.

Nespokojení němečtí zemědělci zablokovali centrum Berlína
Desítky tisíc zemědělců s traktory na
protest proti stále přísnějším pravidlům
na ochranu životního prostředí zablokovaly centrum Berlína. Na demonstraci
s projevem vystoupila ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová,
která podpořila jasná pravidla ochrany
spodních vod a hmyzu. Zemědělci její
vystoupení odměnili hlasitým bučením,
napsala agentura DPA. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová vyzvala
Němce, aby se snažili problémům farmářů lépe porozumět.
Do centra metropole podle pořadatelů
dorazilo 5600 traktorů a 40.000 nespokojených zemědělců. Policie napočítala v ulicích hlavního města celkem
8600 traktorů, ne všechny ale podle ní
dojely až k Braniborské bráně, kde se
demonstrace konala.
Na transparentech měli protestující
sedláci hesla jako "Žádní zemědělci,
žádné jídlo, žádná budoucnost", "Když
zruinujete sedláky, budete jídlo dovážet" či "Spolu místo proti sobě". "My zemědělci toho máme plné zuby, že jsme

otloukánci národa," řekl agentuře DPA
Norbert Stamm, který obhospodařuje pole v okolí Leverkusenu. Sedláci si
podle něj zaslouží větší respekt i odpovídající ohodnocení.
Během projevu ministryně životního
prostřední Schulzeové, ve kterém sedlákům řekla, že chce být součástí řešení a ne jeho překážkou, se k ní mnozí
nespokojení hospodáři demonstrativně otočili zády. "Máme plné zuby téhle
ideologické politiky," křičel na ministryni někdo z davu. Schulzeová na farmáře apelovala, že je i v jejich zájmu
chránit přírodu. Poukázala také na to,
že každý Němec ročně odvádí 114 eur
(asi 2900 Kč) na společnou unijní zemědělskou politiku, díky které pak zemědělci čerpají dotace.
Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová Němce vyzvala, aby se snažili zemědělcům lépe porozumět. "Mají toho
plné zuby, že je někdo z městské perspektivy poučuje, jak má zemědělství
vypadat," řekla ministryně při debatě
v parlamentu, která se konala v době

protestu v nedaleké budově Říšského
sněmu. Lidé si podle ní musejí uvědomit, že zemědělci nejsou jen jacísi
"krajinní zahradníci", ale že vyrábějí
potraviny. Klöcknerová se ale zároveň
postavila za přísnější pravidla při hnojení, která se některým farmářům nelíbí.
Sedláci se bojí o svou budoucnost, kterou podle nich ohrožuje zpřísňování
pravidel ochrany přírody. Na problém
se proto rozhodli upozornit nejen demonstrací, ale i zablokováním dopravy
v metropoli. V uplynulých týdnech se
podobné akce uskutečnily i v jiných německých městech, včetně Hamburku či
Bonnu. Do bývalé západoněmecké metropole dorazilo v říjnu dokonce 6000
traktorů.
Před Braniborskou bránou zemědělci
rozmístili také šlapací traktory, které
se ihned staly atrakcí pro děti.
Konvoje traktorů, které byly dlouhé i 20
kilometrů, ochromily dopravu v Berlíně.
Zablokován byl například tah mezi Braniborskou bránou a Vítězným sloupem.
(čtk)
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O zemědělství ve Větrném Jeníkově

Ve Větrném Jeníkově se sešly na letos posledním společném
zasedání výbor a kontrolní komise Zemědělského svazu
ČR. Ve zprávě představenstva předseda ZSČR Martin Pýcha
podal informace o reformě SZP EU, o agrární sféře u nás a v
Bruselu a o svazových záležitostech.

0

d prosince začne pracovat v novém
složení Evropská komise vedená
předsedkyní U. Leyenovou a s polským
komisařem pro zemědělství J. Wojciechowskim. Situace v prosazování našich zájmů není a nebude jednoduchá
– velké Polsko s malou Českou republikou podporuje zajištění adekvátního
financování pro zemědělství, ale na
rozdíl od nás je pro povinné zastropování přímých plateb. Zastropování je
stále ve hře, stejně jako vysoká míra
administrativy a byrokracie v kontextu
doposud absentujícího (ale většinou
zemí požadovaného) zjednodušení
podnikatelských podmínek. Reforma
SZP je zpožděna a proto Evropská komise připravuje nařízení o přechodném
období pro Společnou zemědělskou
politiku unie: první nařízení by mohlo
být přijato do konce letošního roku,
druhé asi do července 2020. Víceletý
evropský finanční rámec pro období
2001 až 2027 (z kterého se odvinou
reálné zdroje pro SZP EU) - není dosud
stanoven, příslušné dohody bude do-
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saženo během 1. pololetí 2020 (kdy
EU bude předsedat Chorvatsko) nebo
až ve 2. pololetí za předsednictví Německa.

Prodej zemědělské půdy

Dle usnesení svaz pokračoval v pro-

sazování právní úpravy prodeje zemědělských pozemků. Úpravu doporučuje prosadit formou novely zákona o
zemědělství. Průběžně o tom jedná s
politickými subjekty zastoupenými v
Parlamentu ČR. Právní regulaci prodeje zemědělské půdy projednává také
s Agrární komorou ČR a koordinuje
společný postup i na regionální úrovni. Ministr Toman k tomu v červnu pro
týdeník Zemědělec uvedl: „Z pohledu
zemědělského sektoru je nepochybně
nejdůležitějším bodem, že by zeměděl-
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ci měli mít i v budoucnu při koupi půdy
přednost před spekulanty. Tímto záměrem se v současnosti zabývají právníci,
kteří mimo jiné vyhodnocují zkušenost
Slovenska s obdobným ustanovením…
Analyzují i jiné právní úpravy týkající se
zejména prodeje a užívání zemědělské
půdy, například ve Francii a Německu.
Tam jsou při nákupu upřednostňováni
zemědělci, kteří aktivně hospodaří. A
právě to pomáhá zamezit spekulacím
s půdou.“ Zemědělský svaz ustanovení předkupního práva na půdu pro
zemědělce, kteří na půdě hospodaří,
navrhuje po řadu let, ale setkává se
s nepochopením z většiny politického
spektra.

Ekonomické záležitosti

Rok 2019 celý neuplynul, ale už přichází čas jeho hodnocení: Z dlouhodobého, střednědobého i krátkodobého
hlediska se nepodařilo zlepšit záporné
saldo agrárního zahraničního obchodu. Přitom vývoj agrárního salda patří
ke koncentrovaným ukazatelům stavu
celého zemědělství.
Průměrné záporné agrární saldo za
uplynulých dvacet let do roku 2016
činilo zhruba -25 mld. Kč/rok. Záporné saldo za r. 2017 přesáhlo -30 mld.
Kč a v r. 2018 rekordních -40 mld. Kč.
Záporné saldo za uplynulých devět
měsíců letošního roku (téměř -34 mld.
Kč) je o 17 mld. Kč vyšší než záporné
saldo roku 2000 (-17 mld. Kč). Hlavní
příčina je stále stejná: Více než polovinu záporného agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné saldo u masa (tak
tomu bude i za celý rok 2019). U této
komodity nadále zůstává absolutně
nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin (např. za prv-

ní čtvrtletí -5,4 mld. Kč; za leden až duben -7,6 mld. Kč a za leden až květen
-9,8 mld. Kč). Za první až třetí čtvrtletí
2019 se záporné saldo u masa meziročně navýšilo na mínus 18 mld. Kč. To
je ale zcela opačný vývoj než v EU - saldo zahraničního obchodu EU masem
je kladné. Jinými slovy je to paradox:
Jedna jediná třída (maso) dělá více než
50 % záporného agrárního salda.
Lze odhadnout, že pokud nedojde v
dalším vývoji letošního roku k výrazným pozitivním změnám, záporné
agrární saldo ČR letos o několik miliard přesáhne loňskou rekordní úroveň
-40 mld. Kč a bude tak historicky nejhorší. Jak už bylo uvedeno, ten největší
podíl na tom má záporné saldo zahraničního obchodu s masem, ale také
masnými i mléčnými výrobky a dalšími
výrobky s vyšší přidanou hodnotou (tudíž s vyšší průměrnou cenou).

Na rozdíl od setrvalého zhoršování
v záporném agrárním saldu se letos
oproti loňsku podařilo zlepšit tržby
hlavních komodit a oproti průměru tržeb po roce 2000 bude letos dosaženo
nadprůměrné výše tržeb. A to navzdory
ztrátovým činitelům – sucho, hraboši,
divočáci aj. Dle odhadu tržby za rozhodující zemědělské komodity roku
2019 budou s nejvyšší pravděpodobností vyšší, než tomu bylo v r. 2018
(o necelé 2 mld. Kč). Je to hlavně díky
navýšení letošní sklizně obilí, brambor
i meziročnímu oživení cen placených
zemědělcům (hlavně za obilí, řepku,
ale i za další komodity). Pšenice se
u nás letos sklidilo meziročně více a
také zhruba o 4 % více oproti desetiletému průměru. Hůře dopadla sklizeň
řepky, které se sklidilo méně než vloni
a také o 7 % méně oproti desetiletému průměru (u řepky propad sklizně

Řiďte se inspirací
www.fta-dobrovice.cz
AP-FTA_200x81.indd 1

18/02/19 14:03
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od obilí zůstává řepka (12 % z tržeb za
rozhodující komodity). S dalším větším
odstupem na čtvrté místo se z dřívějšího prvenství (či druhého místa) propadla jatečná prasata (v posledních
letech 9 % z tržeb za rozhodující komodity). Na 5. místě je skot (cca 7 %
z tržeb za rozhodující komodity) a na
6. místě následuje drůbež (cca 6 % z
tržeb). Výhledově skot, pokud jde o podíl na tržbách, přestihne prasata. Na 7.
místo v tržbách za rozhodující komodity se letos dostaly díky vyšší sklizni
a lepšímu zpeněžení brambory, které
pro nás v průměru znamenají 4,5 % tržeb. Na 8. místě je cukrovka se třemi
procenty.

Rozdíly růstu cen

do určité míry vykompenzuje růst cen;
v řepce doposud bylo letos lepší zpeněžení než u obilí, ceny se zde zvyšovaly
více, to samé v řepce platí i pro jiné
země unie). V dlouhodobém časovém
srovnání jsou letošní tržby něco málo
přes 90 mld. Kč nadprůměrné, neboť
průměrná úroveň tržeb za rozhodující
komodity v zemědělských podnicích
ČR po roce 2000 se pohybovala okolo
84 mld. Kč.

Struktura tržeb

Přes 80 % tržeb v rostlinné výrobě ČR
stabilně zajišťuje obilí a řepka. Meziročně (2019 oproti 2018) se ale navýšily pouze tržby rozhodujících výrobků
z rostlinné výroby (z toho hlavně u obilí
a brambor), tržby z živočišné úrovni zů-
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staly na obdobné úrovni jako loni. V 1.
až 3. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období 2018 se produkce masa celkem v
ČR dle ČSÚ zvýšila o 1,6 %. Je zřejmé,
že ale ze střednědobého a zvláště z
dlouhodobého hlediska dochází k výraznému snižování produkce. Oproti
r. 1989 se u nás více snížila produkce
masa (zhruba o 50 %), než jak se snížil
nákup mléka (o 44 %).
V r. 2017 až 2019 předstihlo mléko
výší tržeb komoditu obiloviny a je třetí
rok po sobě hlavní zemědělskou komoditou u nás (přináší 29 % z tržeb za
rozhodující komodity). Komoditou č. 2
těsně v závěsu je obilí (letos cca 26 % z
tržeb za rozhodující komodity) a na třetím místě stabilně s větším odstupem

Ceny zemědělců za živočišné výrobky
se v období od ledna do září 2019 u
nás zvýšily cca o 8 %. Ceny za zemědělskou produkci celkem vzrostly cca
o 21 %, inflace o 36 % a spotřebitelské ceny potravin o 42 %. Spotřebitelské ceny potravin rostou ještě rychleji
než inflace: Bezesporu na to má vliv
dlouhodobá dominance obchodních
řetězců - nejsilnějšího článku vertikály. Propočty potvrzují, že také marže
obchodníků s potravinami v dlouhodobém měřítku vzrůstají - po r. 1999
vzrostly téměř 3krát. Marže u nás počínaje rokem 2017 v průměru překračují hranici 40 % (období od ledna do
září 2019 není výjimkou). Je to paradox – obchodníkům se marže navyšují,
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zatímco zemědělci u řady komodit nemají uhrazeny ani náklady. Atomizovaní zemědělci jako nejslabší článek (a v
poslední době i stále více potravináři)
jsou vystaveni jejich velkému ekonomickému tlaku. Z doposud publikovaných údajů ČSÚ o cenách je zřejmé, že
se v ČR v letošním roce výrazně zvyšuje
inflace. Míra inflace za r. 2018 byla 2,1
%, ale za leden až září 2019 již 2,8 %.
Je známo, že naše inflace je v rámci
Evropské unie nadprůměrná. Růst inflace a zesílené působení proinflačních
tlaků (např. prudké navyšování mezd
neodpovídající zvyšování produktivity
práce ani reálné výkonnosti ekonomiky) - to je předmětem kritiky z nejrůznějších stran. V aktualizované makroekonomické prognóze Ministerstva
financí je míra inflace za r. 2019 v ČR
predikována na 2,8 % (původně 2,5 %)
a v roce 2020 na 2,6 % (původně to
bylo 2,2 %). Jinými slovy se ukázalo, že
vzhledem k přetrvávajícím proinflačním tlakům byly původní předpoklady
nereálné.
Zůstává otázkou, jak v ČR chceme udržet tzv. citlivé komodity a živočišnou
výrobu, když je zde problém nízkého
zpeněžování, velký tlak agrárních dovozů na volném trhu EU. Svaz dlouhodobě apeluje mj. na systémová opatření
pro živočišnou výrobu, ale na všechno
politikové v Bruselu a u nás neslyší. I
představitelé evropských nevládních
organizací COPA/COGECA (na rozdíl
od mnohých politiků) poukazují na to,
že model SZP EU není dostatečně flexibilní na to, aby ustál výkyvy na trzích
s živočišnými výrobky. Zemědělští prvovýrobci ze všech článků agrobyznysu
nesou nejvyšší podnikatelské riziko,
což bylo mimo jiné zřejmé v mléčné
krizi, která před pár lety postihla většinu evropských zemí a dodnes není úplně zažehnána. Rostlinná výroba oproti
živočišné v České republice převažuje,
je ziskovější, má lepší zpeněžování, je
jednodušší a potřebuje méně pracovních sil. Ve finále se u nás zvyšuje podíl
rostlinných výrobků a podíl živočišných
klesá a jsme dávno za bodem obratu.

Hraboš

Kalamitní přemnožení hrabošů v řadě
regionů ČR bylo jedno z hlavních témat,
kterým jsme se v uplynulých měsících
věnovali. V kapitole životního prostředí jej uvádíme proto, že celý problém,
který dosud přetrvává a pravděpodobně se „přelije“ i do příštího roku, zapříčinilo masivní mediální působení environmentálních organizací (zejména

České společnosti ornitologické – člen
nadnárodní organizace Birdlife Europe), ale zejména intervence ministerstva životního prostředí, která nakonec
vyústila ke zrušení nařízení ÚKZÚZ pro
mimořádné použití rodenticidu Stutox
II.
V tomto ohledu jsme se snažili působit v mediálním prostoru (sociální sítě,
tiskoviny, televize, rozhlas, setkávání s
žurnalisty), ale rovněž jsme se účastnili
jednání se zainteresovanými institucemi státní správy a dozoru. Bohužel, ani
v tento okamžik se nedokázaly resorty zemědělství a životního prostředí k
problému postavit čelem. Nadále není
zřejmé, zda do budoucna bude umožněn účinný zásah proti hrabošům, ani
zda budou vypláceny kompenzace za
způsobené škody. Věcí se samozřejmě
budeme i nadále zabývat.

Legislativa

Podařilo dohodnout s MZe úpravu nástroje pro efektivnější hlášení včelařům
o aplikaci vybraných POR prostřednictvím emailu. Aplikace bude vycházet ze
stávající utility generující excelovskou
tabulku pro jediný půdní blok, ovšem
bude doplněna o řadu prvků, jako jsou:
automatické načtení všech platných
DPB/PB, mnohočetný výběr DPB/PB
pro hlášení jedné aplikace, možnost
výběru DPB/PB i z mapy, hromadné
zadávání názvu přípravku a taktéž data
aplikace. Utilita však bude efektivní
pouze za předpokladu, že MZe vydá
metodické vysvětlení k provádění plemenářského zákona – tedy výkladu, že
pokud včelař neuvede email v IRZ, pak
zemědělec nebude mít povinnost hlásit
do 48 hodin aplikaci příslušných POR.
Ačkoliv MZe bylo k tomuto kroku vyzváno poradním sborem ministra, dosud
se v této věci nic neudálo.
Vedle hlášení včelařům svaz řešil v
rámci novelizace rostlinolékařského
zákona problematiku zaplevelení sousedních pozemků a možné postihy pro

ty, kdo svým liknavým přístupem způsobují vyšší míru zaplevelení těm, kdo
řádně hospodaří. ÚKZÚZ měl v úmyslu
příslušné ustanovení §3 zcela odstranit a nechat vše na občansko-právních
sporech. Tento novelizační bod se nám
podařilo v zemědělském výboru poslanecké sněmovny zablokovat a ponechat znění v původním stavu. Před
námi je teď diskuse s MZe nad aktivním využíváním tohoto ustanovení ze
strany ÚKZÚZ, který opakovaně oživení
mrtvého ustanovení odmítá.
Relativně málo se ví o úmyslech ministerstva průmyslu a obchodu přepracovat systém podpor pro některé typy
obnovitelných zdrojů – zejména bioplynové stanice, v souvislosti s poměrně
špatným výhledem pro naplňování
cílů OZE v dopravě. V tomto ohledu se
systém provozních podpor bude snažit
„natlačit“ provozovatele BPS do čištění
bioplynu na úroveň biometanu a poté
jej vtláčet do potrubí pro následnou
distribuci ve formě CNG. Přirozeně,
ne všechny BPS jsou v dosahu potrubí
(z hlediska efektivity investic) a tudíž
systémy podpor v budoucnu budou
pravděpodobně dvojkolejné. Bližší informace (analýzy, strategie) však MPO
v tomto směru neposkytlo.
Za zmínku v této sekci rovněž stojí úmysl MZe ukotvit do zákona o hnojivech
i povinnosti evidovat výnosy hlavního i
vedlejšího produktu na úrovni každého
DPB/PB v elektronické formě a formátu, který MZe určí. Přestože se jedná o
obecně platný předpis, povinnost elektronické formy evidence spadá dle MZe
jen na podniky nad 200ha. Celý návrh
MZe jsme v rámci meziresortního připomínkového řízení odmítli. Přesto však
ministerstvo nedbalo a návrh posílá do
dalšího legislativního procesu. Svaz je
připraven problematiku opětovně řešit
v rámci jednání výboru pro zemědělství
poslanecké sněmovny PČR.
Vladimír PÍCHA
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Význam a role zemědělského pojištění

Historie zemědělského pojištění sahá do 18.století, kdy se
lidé obávali nejen požárů, které jim ničily majetek, ale také
rizik, které zasahovaly do zemědělské činnosti. Zemědělství
v této době pro většinu obyvatel zajištovalo hlavní zdroj
příjmů, a proto se právě v této době setkáváme s prvními
kroky vzniku zemědělského pojištění. Za vlády císařovny
Marie Terezie vznikl Fond na úhradu škod vzniklých požáry,
povodněmi a nepřízní počasí. Císař František I. pak roku
1819 vydal patent, kterým povolil pojištění jako soukromé
podnikání a dal tak pojištění právní úpravu.

N

abídka pojistných rizik se vždy kryje s portfoliem potencionálních
zájemců o pojištění a jejich potřebou.
Zemědělství bylo v té době nejrozšířenější činností, proto začal sílit tlak
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převážně na krupobitní pojištění a pojištění hospodářských zvířat, hlavně
jako ochrana pro případ úhynu vlivem
nákazy. Tím se zemědělské pojištění
stalo velmi významným z důvodu zajištění bezproblémového fungování
zemědělské výroby. Postupem
času se pojistná rizika rozšířila
až na rizika nabízená v současnosti.
Zemědělství je jediné odvětví
podnikání, které je ovlivněno
vývojem počasí a klimatu. Přibývá extrémů ať už v podobě
silných a častých krupobití, tak
i v bleskových povodních, střídání suchých a deštivých let a v
poslední době i výskytu mrazů,
a to hlavně v jarním období. V
letošním roce navíc k těmto rizikům přibylo riziko rozšíření živočišných škůdců. Na vývoj těchto,
nejen klimatických podmínek,
je potřeba reagovat odpovídajícími produkty tak, aby se i nadále zachovávala původní role a
význam pojištění.

Díky produktům zemědělského pojištění může zemědělec minimalizovat finanční ztráty, které mu vzniknou v souvislosti se ztrátami na výnosech plodin
způsobenými jakoukoliv nepřízní počasí, např. krupobitím, vichřicí, povodní
nebo suchem. Zemědělské pojištění
kromě toho také kryje i rizika spojená
s výskytem nemocí nebo nákaz, která
mohou ohrozit chov hospodářských
zvířat. Změny klimatu a s tím spojené
častější extrémní jevy se projevují i v
pojištění zvířat. Častějším výskytem
horkých dní, kdy teplota přesáhne 33
st. Celsia trpí např. drůbež, u které pak
dochází ke zvýšeným úhynům z důvodu
přehřátí organismu.
OK GROUP je makléřská společnost s
20-ti letou historií a dlouholetou zkušeností v oblasti zemědělského pojištění.
Tým společnosti OK GROUP vám bezplatně nabízí monitoring pojistného
trhu, zpracování nabídek pojistné
ochrany, doporučení nejvhodnější nabídky, jednání s pojistiteli u specifických druhů pojištění, zpracování pojistných smluv a jejich kompletní správu,
komplexní servis při likvidaci pojistných událostí, garanci nízké ceny a širokého rozsahu pojistného krytí.
Díky pojistnému programu na míru
Vám přinášíme jistotu proti rizikům, na
která se nikdo nedokáže dostatečně
připravit. Zkrátka jsme:
Neustále v pohybu, Vaším

směrem

Ing. Gabriela Vránová
ředitelka zemědělského pojištění
společnosti OK GROUP a.s.
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Robotizací k lepším zítřkům

Pohoda zvířat, spokojenost zaměstnanců a zachování
úrodné půdy, i tak se dají charakterizovat základní priority
Zemědělského družstva Nečín, které vedly k výstavbě nové
produkční stáje pro dojnice. Po důkladné úvaze se rozhodlo,
že je vybaví namísto oběžné dojírny dojícími roboty.

S

hoda náhod vedla k tomu, že se
ZD Nečín stalo stou robotickou
farmou s roboty Lely od společnosti
AGRO-partner s.r.o. v naší republice.
V rámci slavnostního dne otevřených
dveří jsme se vypravili přesvědčit na
vlastní oči.

Mýty vs. skutečnost na poli
i ve stáji

ZD Nečín hospodaří na Příbramsku na
2300 hektarech, převážně menších
políček, luk a pastvin. „Jelikož máme
621 půdních bloků, tvoří jedno políčko
v průměru necelé čtyři hektary půdy.
Navíc máme mnoho remízků a mezí,“
informoval Ing. Jan Koukolíček, PhD.,

předseda představenstva. „Díky zachování živočišné výroby máme také dostatek hnoje a pěstujeme pestrý sled
plodin, který čítá 13 různých plodin. Na
600 hektarů pak tvoří louky.“
Zemědělský podnik tak bourá všechny
předsudky, které v dnešní době veřejností kolují kolem velkých podniků,
rozsáhlých lánů a neúrodných půd. Na
polích rostou běžné obiloviny, včetně
ovsa, žita i triticale, řepka a kukuřice,
ale také svazenka, lupina, peluška a
samozřejmě i traviny, jetel a vojtěška, které tvoří důležitý doplněk krmné
dávky skotu. Ten totiž přes sezónu dostává čerstvou zelenou píci přímo na

žlab jako doplněk běžné krmné dávky.

Rozhodnutí, kudy dál

„Měli jsme staré stáje, které již nesplňovaly nároky na welfare zvířat ani
pracujících lidí. Měli jsme tak velký
problém sehnat ošetřovatele a další
zaměstnance. Z důvodu nezbytnosti
zachovat správný koloběh živin v přírodě jsme se rozhodli, že vystavíme novou moderní produkční stáj s dojícími
roboty. Zaměstnanci byli z počátku velmi skeptičtí, ale ukázalo se, že obavy
byly zbytečné,“ uvedl Ing. Koukolíček.
„Naopak jsou dnes na novou stáj náležitě hrdí.“
Nová produkční stáj je začátkem rekonstrukce areálu v Drhovech. Následovat bude doplnění o pastevní
branku, krmný automat, ale také rekonstrukce starého kravína na teletník. Produkční stáj však byla prvním
nezbytným opatřením, které kromě
zlepšení životních podmínek přinesla i
snazší pracovní úkony, snížení potřeby
zaměstnanců, ale také zlepšila zdravotní stav zvířat a navýšila užitkovost
na průměrných 23 až 25 litrů denně.
Nutno podotknut, že zdejší osazenstvo
patří k plemeni český strakatý skot.

S Lely lepší péče

„Díky dojícím robotům Lely Astronaut
A4 se nám podařilo navýšit četnost dojení, což hraje důležitou roli i ve vztahu
k fyziologii zvířete, ale i navýšit užitkovost zvířat, což je samozřejmě dané i
s ohledem na lepší welfare ve stáji,“
podotkl Jan Koukolíček. Dojnice chodí totiž do robota ochotně samy a to
průměrně 2,8krát denně. Po výstavbě
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nové stáje trvalo kravám jen čtvrt hodiny, než si na nový prostor zvykly. Do
tří týdnů se zcela všechny naučily do
robota chodit samy.
Výstavba nové stáje byla zahájena v
dubnu 2018. Po zjištění, že je zdejší
prostředí příliš vlhké, bylo rozhodnuto,
že původně plánovanou dřevostavbu
nahradí železobetonová konstrukce.
Tu dodala Stavební firma SOK, stavební s.r.o. a dnešní stavba tak splňuje
všechny požadavky a nároky. Stáj je
vybavena adekvátní větrací štěrbinou
a bočními svinovacími plachtami. Navíc je velmi variabilní jako stavebnice.
Výstavbu hradí družstvo bez dotací ve
spolupráci s Českou spořitelnou, která
poskytla úvěr.

Moderní stáj

Stáj pro 244 krav, kde je ustájeno i pár
desítek suchostojných krav, zatím obývá 130 dojených krav. Prozatím jsou
zde nainstalovány tři dojící roboti, do
budoucna přibyde i čtvrtý. Doplnění
robota o selekční branku představuje
obrovskou výhodu. Problematické krávy, či prvotelky tak mají možnost projít
selekční brankou do separace, která
je koncipovaná jako běžná stáj a tím,
že zvířata jsou zde ve větším prostoru,
což přináší výhodu pro prvotelky. Krávy
vybrané k zasušení či veterinárnímu
úkonu se zde mohou díky fixační kleci
bez problémů ošetřit.
„O vybavení stájí jsme dlouho diskutovali, po mnoha exkurzích jsme měli názor jasný, pro nás budou dojící roboti
velkým přínosem,“ zmínil se Ing. Koukolíček. A skutečně. Lely Astronaut A4
má hned několik předností. Jednou z
nich je pohyb ramene s dojnicí pro případ, že by byla neklidná. Zabudovaná
váha v podlaze přináší obrovskou výhodu při sledování tělesné kondice ve
spojitosti s mírou negativní energetické bilance po porodu. Samozřejmostí
je i měření obsahu tuku a bílkovin v

mléce, resp. jejich
poměru, který se
vztahuje k možnosti
vzniku ketóz a acidóz. Měří se také
vodnatost mléka a
případný obsah příměsí jako je krev.
Na základě těchto
údajů mléko putuje
do kanálu, kbelíku
(mlezivo) či do tanku, jehož objem je
10 tisíc litrů.
Mléko jde do tanku předchlazené díky
dvěma předchladičům na 18 až 20 °C.
Vzhledem k rekuperaci je možné využít odpadní teplo nejen na ohřev vody
pro desinfekci tanku, ale také pro vytápění budovy. Mléko z tanku putuje přes
odbytové družstvo JIH do mlékárny v
Goldsteigu.

Zdraví přes počítače

Zdravotní stav krav pomáhá sledovat
nejen dojící robot přes informace o
kvalitě mléka, ale také respondéry,
jimiž je každá dojnice vybavena, zootechnička tak má pravidelné informace nejen o aktivitě zvířat vzhledem k
přítomnosti říje, ale také o intenzitě

přežvykování a příjmu krmiva. To je zakládáno na žlab, jadrnou směs pak dostávají dojnice jako příkrm dle individuálních požadavků v robotovi. Je tak
možné nastavit, aby dojnice dle výše
užitkovosti dostala 1,5 až 6,5 kilogramu jádra. „Čtrnáct dní před zaprahnutím snižujeme četnost denních dojení
na dvojí. Dojící robot tak krávu odmítne při častější návštěvnosti. Snižuje se
také přídavek jadrného koncentrátu
tak, že týden před plánovaným zasušením již nedostává žádný,“ pochvaluje
Astronauta Ing. Koukolíček.

Stá robotická farma
s AGRO-partnerem

První dojící roboty Lely Astronaut se v
České republice objevily v roce 2003.
Ryze česká společnost AGRO-partner
sídlící v Soběslavi u Tábora poskytuje
jako autorizovaný prodejce kompletní
servis, služby a poradenství v oblasti
stájových technologií Lely. Za 16 let
práce na našem trhu se podařilo instalovat do stájí více než 240 dojících
robotů. Zemědělské družstvo Nečín se
stalo vyvoleným stým podnikem, kde
automatizace a robotizace napomůže
pohodě zvířat, ale i usnadní práci v zemědělství mnoha pracovníkům.
Soňa JELÍNKOVÁ
Foto archiv AGRO-partner
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Úspěch ve stáji AKTUÁLNĚ

HLAVNÍ TÉMA Mlezivo

Vědět, co obsahuje – mlezivo
zajišťuje úspěšný start do života
Zásobení telat protilátkami z mleziva rozhoduje již v prvních hodinách života o tom, jak úspěšně a při jakém
zdraví bude probíhat odchov a následný život telete. Tady platí, že potenciál se musí plně využít.

První hodiny rozhodují!
Tele by mělo v prvních hodinách života přijmout v mlezivu cca 200 g protilátek. Toto představuje pro management velkou výzvu. Za prvé
obsah protilátek v mlezivu klesá velmi rychle
během hodin následujících po otelení. Za druhé
z hodiny na hodinu klesá rovněž schopnost
střevní sliznice přijmout protilátky (graf 1). Platí
zde, jednat rychle a co nejlépe odhadnout kvalitu mleziva.

Graf 1:

Obsah protilátek v mlezivu a propustnost střeva velmi rychle klesají
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HLAVNÍ TÉMA Mlezivo
oxid zinečnatý

MiZi

Vědět, co obsahuje – mlezivo
zajišťuje úspěšný start do života

1. Využít refraktometr

3. Provést opatření

S pomocí refraktometru lze kvalitu mleziva
rychle a jednoduše stanovit ve čtyřech krocích:
Jestliže je refraktometr nový, musí se před
prvním použitím kalibrovat (podle návodu
na použití refraktometru).
Na optickou část refraktometru kápnout
jednu až dvě kapky mleziva.
Přiklopit krytku hranolu, aby se mlezivo rozetřelo na ploše.
Odečíst Brix-hodnotu v místě, kde přechází
bílá oblast v modrou.

Pokud je Brix-hodnota příliš nízká, mělo by
být zohledněno následující:
Výživa suchostojných krav: Pouze krávy,
které dostaly během fáze stání na sucho
dostatek živin, vitamínů a stopových prvků,
produkují kvalitní mlezivo v dostatečném
množství.
Stáří krav: Brix-hodnoty stoupají s věkem
krávy, protože byla v průběhu života vystavena většímu počtu původců onemocnění
a vytvořila si odpovídající protilátky.

Tab. 1:

První dojení po otelení: Mlezivo musí být
vydojeno a také zkrmeno během prvních
3 – 4 hodin.
Speciální doplňková krmiva přidávaná
do mléka zlepšují zásobení imunoglobuliny.

Zeptejte se Vašeho Schaumann-odborného
poradce na možnosti optimalizace managementu v otázce kvality mleziva, použití refraktometru a výživy suchostojných krav.

Přehled pro odhad kvality mleziva
kvalita

množství mleziva potřebné
pro pokrytí protilátek

velmi špatná

> 3 litry, pokud možno nepoužít

20 – 22

špatná

min. 2,5 – 3,0 litry

22 – 25

dobrá

min. 2,0 – 2,5 litru

velmi dobrá,
vhodné zamrazit jako rezervu

min. 2,0 litry

Brix-hodnota
< 20

>25

KALBI FERM – speciální doplňkové krmivo pro posílení odolnosti
vitamín A, vitamín E, selen a betakaroten posilují imunitní systém
probiotikum PROVITA LE chrání střevní sliznici a podporuje pozitivní střevní flóru
imunoglobuliny podporují obranyschopnost

2. Určit kvalitu
Kvalitní mlezivo by mělo vykazovat minimálně
22 Brix-procent. To odpovídá obsahu protilátek
cca 75 g/l kolostra. Vysoká Brix-hodnota mleziva
se ovšem využije pouze v případě, že se mlezivo
zkrmí během prvních hodin života. Tabulka 1
ukazuje přehled pro odhad kvality mleziva.

Výsledek:
snížení rizika pro vznik průjmových onemocnění
stabilizace trávicích pochodů
vitální telata
menší ztráty telat
Dávkování:
jednorázová dávka 50 g do plnotučného mléka

Cílená opatření pro správné zásobení mlezivem

Úspěch ve stáji AKTUÁLNĚ
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Vývoj v agrárním zahraničním obchodu

Letos se situace v agrárním zahraničním obchodě
ČR nezlepšuje z dlouhodobého, střednědobého ani z
krátkodobého hlediska. Průměrné záporné agrární saldo za
uplynulých dvacet let do roku 2016 činilo zhruba -25 mld. Kč/
rok. Záporné agrární saldo ze zahraničního obchodu ČR za r.
2017 přesáhlo -30 mld. Kč a v r. 2018 rekordních -40 mld. Kč.
Záporné agrární saldo za uplynulých devět měsíců letošního
roku (téměř -34 mld. Kč) je o 17 mld. Kč vyšší než záporné
saldo roku 2000 (-17 mld. Kč). Za leden až září 2019 bylo více
než o 3 miliardy vyšší záporné saldo než za stejné období
loňského roku.

Z

novu se ukázalo, že se nedaří omezovat agrární dovoz (zpravidla dražších
výrobků s vysokou přidanou hodnotou
včetně masa, masných i mléčných výrobků) – agrární dovoz se meziročně zvýšil. Dále se nedaří více navyšovat agrární
export ani zlepšovat strukturu agrárního
zahraničního obchodu (navzdory přijaté
rozvojové strategii resortu MZe ČR, rozšiřované síti agrárních diplomatů v řadě
zemí světa a dalším opatřením). Hlavní
příčina vysokého záporného salda je stále stejná: Více než polovinu záporného
agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné
saldo u masa (tak tomu bude i za celý
rok 2019). U této komodity nadále zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo
ze všech agrárních komoditních skupin
(např. za první čtvrtletí 2019 to bylo více
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než -5,4 mld. Kč; za leden až duben -7,6
mld. Kč a za leden až květen -9,8 mld.
Kč). Za první až třetí čtvrtletí 2019 se
záporné saldo u masa meziročně navý-

šilo a poprvé v historii přesáhlo rekordní
maximum ve výši mínus 18 mld. Kč. To
je ale zcela opačný vývoj než v EU - saldo zahraničního obchodu EU masem je
kladné. Jinými slovy je to paradox: dvacet tři tříd celního sazebníku (z dvaceti
čtyřech tříd na agrární suroviny, potraviny apod.) dělá dohromady méně než 50
% záporného agrárního salda ČR. Jedna
jediná třída (maso) dělá více než 50 %
záporného agrárního salda.
Agrární saldo nám zachraňuje několik
komoditních skupin (a to hlavně mléko,
živá zvířata a obilí), bez nich by bylo vysoké záporné agrární saldo ČR ještě vyšší).
Zajímavé je, že na první místo ze všech
agrárních komoditních skupin se letos
nově dostalo nezahuštěné mléko (CN
0401), u kterého bylo od ledna do září

Vývoj v agrárním zahraničním obchodu ČR masem (třída 02 v cel. sazebníku) v mil. Kč
1996
2000
2004
2018
Leden-září 2019
Leden-září 2018
Odhad ZS na r. 2019

Vývoz z ČR
788
1 239
2 526
4 777
3 344
3 458
cca 4 000

Dovoz do ČR
1 043
2 363
7 192
28 079
21 617
20 653
cca 28 000

Záporné saldo
-255
-1 124
-4 665
-23 302
-18 273
-17 195
cca -24 000
Zdroj: ČSÚ
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2019 nejvyšší kladné saldo a to ve výši
5,86 mld. Kč. Z vysokého vývozu mléka je také zřejmé, že navzdory silnému
ekonomickému tlaku to naši zemědělci
umějí – naše mléko má vysoký obsah

bílkovin, je kvalitní a v Evropě žádané, to
samé jsou od nás žádaná živá zvířata i
genetika. Na druhém místě následovaly obiloviny (5,34 mld. Kč) a na třetím
místě živá zvířata s kladným saldem

Vývoj v zahraničním obchodu drůbežím masem (třída 0207 v celním sazebníku) v mil. Kč
2000
2004
2018
Leden-září 2019
Leden-září 2018
Odhad ZS na r. 2019

Vývoz z ČR
555
1 411
1 224
661
942
cca 900

Dovoz do ČR
826
2 367
6 194
3 978
4 499
cca 5 400

Záporné saldo
-271
-956
-4 970
-3 317
-3 557
Cca 4 500

Zdroj: ČSÚ
Vývoj v zahraničním obchodu ČR vepřovým masem (třída 0203 v celním
sazebníku) - hlavní dovozové položky u masa v mil. Kč
2000
2004
2018
Leden-září 2019
Leden-září 2018
Odhad ZS na r. 2019

Vývoz z ČR
245
676
1 335
1 137
987
cca 1 500

Dovoz do ČR
737
3 321
14 263
11 889
10 592
cca 15 500

Záporné saldo
-493
-2 645
-12 928
-10 752
-9 605
cca -14 000
Zdroj: ČSÚ

5,33 mld. Kč. Nesouhlasíme s tím, že
je prospěšné směšovat dvě odlišné třídy
celního sazebníku – konkrétně výsledky
zahraničního obchodu masem, což je třída 02 celního sazebníku s třídou 01 živá
zvířata. V analýzách např. v Evropě se to
zpravidla nedělá. Z vývoje ve třídách 1 a
2 je zřejmé, že ve třídě 1 (živá zvířata)
se situace v České republice zlepšuje,
ale ve třídě 2 (maso) se to zhoršuje. Asi
proto někteří autoři u nás obě skupiny
dávají dohromady, aby se o něco zakryly
obzvláště špatné výsledky zahraničního
obchodu masem.
Lze odhadnout, že pokud nedojde v dalším vývoji letošního roku k výrazným
pozitivním změnám, záporné agrární
saldo ČR letos o několik miliard přesáhne loňskou rekordní úroveň -40 mld. Kč
a bude tak historicky rekordně nejhorší.
Jak už bylo uvedeno, ten největší podíl
na tom má záporné saldo zahraničního
obchodu s masem, ale také masnými
i mléčnými výrobky a dalšími výrobky
s vyšší přidanou hodnotou (tudíž s vyšší průměrnou cenou). Naplnila se naše
predikce o tom, že již za 1. až 3. čtvrtletí
2019 záporné agrární saldo překoná -30
mld. Kč (hranice -30 mld. Kč byla doposud překročena v letech 2004, 2006,
2007, 2009 až 2011, 2017 i v r. 2018).
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Z tabulky je mimo jiné zřejmé to, že jen
za leden až září roku 2019 jsme dovezli
9krát více masa, než jsme dováželi před
vstupem ČR do EU, např. v roce 2000.
Nejvíce do ČR dovážíme maso vepřové,
pak drůbeží a pak hovězí. Nejvíce se
snižuje soběstačnost ČR ve vepřovém
mase: v r. 1996 soběstačnost činila 99
%, v r. 2018 propadla na 51 %, letos

odhadem pod 50 a v r. 2020 to může
být i pod 40 % (obdobně jako tomu je
už letos na Slovensku). Další velký úbytek soběstačnosti máme v drůbežím
mase (v r. 1996 to bylo 95 %, v r. 2018
propadla na 72 %, letos odhadem pod
70 a v r. 2020 to může být i pod 60 %.
Obdobně se vyvíjí soběstačnost v bramborách – vloni byla 71 % a letos pod 70

%. Podstatně více jsme v soběstačnosti
propadli u čerstvé zeleniny a to na 30
%. Na Slovensku je předmětem kritiky
např. to, že i když má SR dost vlastního
zelí a cibule, produkce zůstává na polích
či ve skladech, protože obchodníci raději
do řetězců nakupují produkci ze zahraničí.
Stanislava BURDOVÁ

Vývoj v agrárním zahraničním obchodu ČR
Rok
1993 vznik ČR
2000
2001
2002
2003
2004 vstup ČR do EU
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 nejvýraznější

meziroční zlepšení

2013
2014
2015
2016
2017
2018 nejhorší výsledky v historii
Leden-září 2019
Leden-září 2018
Odhad ZS na r. 2019

Vývoz (mil. Kč)

Dovoz (mil. Kč)

Agr. saldo (mil. Kč)

32 276
47 729
49 411
45 174
48 805

31 497
65 011
69 228
69 040
74 259

779
-17 282
-19 817
-23 866
-25 455

61 526
78 520
78 542
96 880
106 931
101 708
105 364
120 381

93 822
103 522
112 737
129 333
131 048
133 735
140 008
156 674

-32 295
-25 003
-34 195
-32 453
-24 117
-32 027
-34 644
-36 293

148 309
160 594
180 247
201 383
201 592
196 121

173 026
184 674
199 909
220 686
224 676
228 563

-24 717
-24 080
-19 662
-19 303
-23 084
-32 442

186 077
145 755
136 731
cca 190 000

226 398
179 484
166 938
cca 235 000

-40 322
-33 729
-30 207
cca -45 000

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1. -24 třídy celního sazebníku. Údaje za leden až září jsou k 6. 11. 2019. Údaje za r.
2018 a 2017 jsou k 6. 2. 2019. Rok 2016 je k 8. 2. 2018. Údaje za r. 2014 jsou dle ČSÚ k 8. 2. 2016; za r. 2013 k 9. 2.
2015 apod. Uváděné hodnoty se časem mohou měnit, protože ČSÚ výsledky průběžně zpřesňuje. Ve výsledcích se někdy
objevují nevýrazné chyby ze zaokrouhlování velmi vysokých čísel.
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O hraboších v poslanecké sněmovně
Už rok se zemědělci potýkají s přemnoženým hrabošem
polním. Když se úřad zodpovědný za povolování aplikace
přípravků používaných pro ochranu rosltlin odhodlal
povolit cílenou aplikaci na plochu, přišla rychlá reakce
z ministerstva životního prostředí. Od poloviny léta tak
likvidace tohoto polního škůdce prakticky neprobíhá a stihl
napáchat další škody, které se možná budou zvyšovat i v
dalším roce.

T

éma hraboš se stalo i předmětem interpelací na předsedu vlády. Přetiskujeme záznam otázky a odpovědi.
Poslanec Petr Bendl: Zemědělský výbor
navštívil oblasti postižené přemnožením
hraboše polního a to, co jsme viděli, předčilo naše očekávání v negativním smyslu
slova, protože - troufnu si tvrdit - kdo neviděl, neuvěří, že je něco takového možné.
Řada zemědělců se dostává do obrovských existenčních problémů a jsou velmi
naštvaní na situaci, která nastala, neboť
se jim nedostává aktivní pomoci, přestože
to legislativa umožňuje.
Zemědělský výbor po té zkušenosti, kterou měl, přijal 2. října na své 27. schůzi
usnesení, kterým žádá Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí,
aby se ve spolupráci dohodla na tom, že
bude možné individuálně po posouzení
na nejpostiženějších místech použít aplikaci tzv. Stutoxu II. Do dnešního dne se
nic nestalo, a proto se tedy musím obrátit
na vás, neboť ministr životního prostředí
a ministr zemědělství nejsou schopni se
domluvit. Věřím, že vy dokážete zjednat
nápravu a domluvit, případně nařídit ministru životního prostředí, aby se té situaci
intenzivně věnoval dříve než budou nuceni
zemědělci vybíjet stáda a ukončovat svoji
podnikatelskou činnost, neboť situace je
opravdu extrémně vážná.
Musím říci, že podobná situace, byť teprve v počátcích, je v oblasti jiného škůdce,
kterým je bekyně velkohlavá, kde je postiženo v tuto chvíli zhruba 10 tisíc hektarů
listnatého lesa. Nebude-li zde zase součinnost s Ministerstvem životního prostředí,
aby povolilo aplikaci příslušné látky, budeme svědky toho, že nejenom kůrovec, ale
i bekyně velkohlavá tentokrát v prostředí
listnatých lesů dokáže napáchat obrovské
škody.
Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Samozřejmě o tom problému vím. Dlouhodobě se to snažíme řešit. Opakovaně
jsme to řešili na vládě. Měli jsme zvláštní
schůzku v rámci brněnského strojírenského veletrhu. To bylo někdy v září. Já jsem

dostal i dopis od předsedy zemědělského
svazu Martina Pýchy, kterému jsem tento
týden odpověděl:
"Vážený pane předsedo, děkuji za váš dopis, kterým žádáte o pomoc při řešení problému kalamitního přemnožení hraboše
polního a žádáte aktivní zásah při řešení
této naléhavé situace. O mimořádné situaci byla Ministerstvem zemědělství informována vláda a Poslanecká sněmovna.
Zemědělský výbor usnesením číslo 126
ze dne 2. října požádal Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a
jejich podřízené organizace, aby zajistily
na nejvíce postižených územích povolení
pro aplikaci rodenticidu Stutox II do nor
nebo povrchově rozhozem.
Ministerstvo životního prostředí dále bylo
požádáno, aby připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň
části ztrát, které vznikly zemědělcům v
postižených oblastech. Ministerstvo životního prostředí možnosti analyzuje. V současnosti je Ministerstvo zemědělství nebo
samozřejmě zemědělství postaveno do situace, kdy je po něm požadováno ze strany resortu životního prostředí dodržet při
aplikaci rodenticidu Stutox II nulové riziko
pro necílové organismy, plynoucí z aplikace tohoto přípravku. Při takovém požadavku není možné stanovit reálné podmínky,
které by pro aplikaci byly vhodné.
Na základě výše uvedeného vidíme jako
nutnost vzájemnou dohodu, která vzejde
z meziresortního jednání a která jasně

stanoví místa výskytu některých chráněných druhů na plné úrovni jednotky plochy, např. katastru, znázorňující aktuální
výskyt těchto druhů v posledním desetiletí
a umožní aplikaci v místech, kde se tyto
chráněné druhy nevyskytují.
V místech s výskytem chráněných druhů,
zejména křečka a sysla, je nezbytné stanovit jasný mechanismus náhrady škod
za požadovanou restrikci, vzniklou v důsledku dodržování specifických podmínek, stanovených ze strany Ministerstva
životního prostředí v souvislosti s dodržováním zákona č. 114/1990 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Problematika hraboše polního byla
projednávána i na zasedání tripartity v
pondělí dne 18. listopadu 2019 a bylo
přislíbeno, že proběhne jednání na úrovni Ministerstva zemědělství a životního
prostředí a zástupců Svazu k této problematice.
Jednání proběhlo strašně moc a samozřejmě každý ministr víceméně si stojí za
svým. Je to taková přehazovaná. Mně se
to nelíbí a budu asi muset přikročit k nějakému řekněme razantnějšímu donucení
nebo přesvědčení, aby to zkrátka řešili,
protože žijeme v mediálním světě a už
jsme si to zažili několikrát. Uvedu příklad.
Máme 620 tisíc včelstev a myslím za minulý rok uhynulo asi deset ze 620 tisíc.
Nicméně Česká televize udělala pořad,
kdy jeden chovatel vlastně to deklaroval,
protože nějaký zemědělec zkrátka nedodržel postup, nedodržel termín aplikace,
no a byl z toho samozřejmě velký humbuk.
Takže tady samozřejmě každý z těch ministrů má obavu, že se něco stane nebo
bude tam nějaké mrtvé zvíře a hned z
toho bude problém. Ale nicméně to neomlouvá to, že já si myslím, že by mělo být
k tomu přikročeno, že by se měla vytipovat nějaká konkrétní postižená oblast
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Kukuřice RAGT
Spolehlivost, výkonnost, zisk
Společnost RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům
kukuřice v Evropě. Tým šlechtitelů pomocí moderních
šlechtitelských metod vyvíjí stále nové výkonné a stabilní
hybridy. Úspěšnost jejich usilovné práce lze hodnotit
několika pohledy. Bezesporu ten nejdůležitější je vlastní
výkonnost hybridů ve zkušebních pokusech, a hlavně na
běžných pěstitelských plochách.

U

silážních hybridů ze šlechtitelské dílny RAGT se můžete spolehnout na spolehlivé
výnosy a vynikající parametry
stravitelnosti zelené hmoty.
Stejně tak zrnové hybridy, zejména s vyšším FAO, patří několik let k těm nejlepším nejen
ve zkouškách ÚKZÚZ, ale také
v provozu.
RGT Babexx – FAO 210
Hybrid RGT Babexx má od roku
2014 českou registraci. Tento
velmi raný hybrid během několika let ukázal na běžných plochách, co umí a zařadil se mezi
neprodávanější RAGT hybridy.
Dlouhodobě tak potvrzuje svou
vynikající výkonnost a kvalitu.
Vyznačuje se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další
jeho předností je jeho plasticita k pěstitelským podmínkám.
RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou stravitelnost a
výborný obsah škrobu.
RGT Volumixx – FAO 260
Hybrid RGT Volumixx byl zaregistrován v České republice v
roce 2015 a od té doby patří k
nosným hybridům nejen v České republice, ale také v Německu a Rakousku. Hybrid se charakterizuje vysokým vzrůstem,
bohatým olistěním, rychlým
startem na jaře a rovnoměrným dozráváním rostliny. Tyto
vlastnosti zajistí velmi vysoký
výnos siláže.
zemědělský zpravodaj 6/2019

Velkou devizou tohoto hybridu
je vedle výkonnosti jeho obrovská plasticita. RGT Volumixx
snese rozdílné půdní podmínky
a má velkou toleranci k suchu.
Potvrdil to v mnoha poloprovozních pokusech, ale i na provozních plochách, včetně letošního
roku. RGT Volumixx má zároveň
velmi dobré parametry stravitelnosti. Vzhledem k tomu, že
má pomalejší ukládání škrobu,
je potřeba správně zvolit termín sklizně, aby byl využit celý
potenciál hybridu. Tento hybrid
odvede svoji práci jak při intenzivní agrotechnice, tak vynikne
a nezklame v nestandardních
podmínkách.
RGT Karlaxx – FAO 280
Hybrid RGT Karlaxx je zaregistrovaný v EU, a to v roce 2017.
V nabídce pro české pěstitele
je od roku 2018, kdy si tento
hybrid poprvé někteří pěstitelé vyzkoušeli. V roce 2019 se
již zařadil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. RGT Karlaxx
je silážní hybrid s velmi dobrými parametry stravitelnosti. Je
vhodný pro výrobu siláže nejen
pro vysokoprodukční dojnice,
ale také pro bioplynové stanice.
Pro hybrid je charakteristický
rychlý počáteční růst a zároveň
pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu růstu do výšky.
Jedná se o vysoký hybrid, který
svým vzrůstem často převyšu-

je ostatní hybridy. RGT Karlaxx dobře reaguje na intenzivní
agrotechniku. Do budoucna by
tento hybrid měl nahradit rozšířený a oblíbený hybrid RGT Indexx.
RGT Luxxida – FAO 320
RGT Luxxida je další stálice v
RAGT portfoliu. K těmto stálicím se přiřadil v roce 2015 a od
té doby patří k nosným a nejprodávanějším hybridům. RGT
Luxxida vyniká především svou
univerzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na sucho. Rostlina s
erektivním postavením listů zůstává dlouho zelená v optimální
sušině na siláž.
RGT Luxxida má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností
k chladu. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitelné
vlákniny. RGT Luxxida dosahuje nejlepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii
středně pozdní siláž ÚKZÚZ za
pět let zkoušení.
Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je široká, najdete v
portfoliu silážní hybridy od velmi raných až po středně pozdní,
kombinované hybridy a několik
velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy z nabídky jsou důkladně prozkoušené
nejen s ohledem na výnos, ale
také na kvalitu. Při výběru hybridů od společnosti VP AGRO tak
žádný pěstitel nemůže vybrat
špatně. Výběr toho správného
hybridu pro vaše pole není vždy
jednoduchý, proto využijte při
výběru pomoc od našich zkušených regionálních zástupců.
Ing. Karel Neckář, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.
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Šest let společných nákupů energií

Zemědělský svaz ČR už šest let zastřešuje společné nákupy elektřiny
a plynu pro své členy na Českomoravské komoditní burze Kladno. A
nových zájemců každým rokem přibývá. Zatímco v roce 2014 se do
nákupu zapojilo 24 členů, v roce 2017 to bylo 42 členů a letos už 62
členských družstev a společností. Jednotícím heslem těchto nákupů
přitom je: „Společným postupem nakupovat výhodněji“.

S

polečný nákup energií totiž umožňuje členům Zemědělského svazu
získávat nejvýhodnější ceny na trhu.

Českomoravská komoditní
burza Kladno

Jistotu efektivního společného nákupu dává členům Zemědělskému svazu od roku 2014 trh Českomoravské
komoditní burzy Kladno (ČMKB), kde
si energie pořizuje přes 6 tisíc odběratelů a působí zde dodavatelé energií
obsluhující skoro 90 procent českého
trhu s elektřinou a plynem. Soutěžní
prostředí na burze tlačí v aukcích ceny
elektřiny a plynu dolů a ty se proto
dostávají nejen hluboko pod ceníkové ceny dodavatelů, ale i pod úroveň
cen individuálních nabídek, které členové Svazu běžně dostávají. A ještě
pro představu o velikosti burzovního
trhu: jen za letošní tři čtvrtletí zde bylo
uzavřeno už skoro 7 tisíc kontraktů na
dodávky energií v hodnotě 6,6 miliardy
korun. Za celou, letos desetiletou dobu
existence tohoto trhu to bylo dokonce
58 tisíc kontraktů v hodnotě 40 miliard korun.

Cena a rychlost nákupu

Co konkrétně na tomto trhu odběratelé, mezi něž patří i členové Zemědělského svazu, oceňují? Na prvním
místě je to bezpochyby cena dodávek
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energií. Ta je samozřejmě z velké části
dána cenami na velkoobchodním trhu
(česká velkoobchodní cena se obchoduje na německé burze EEX v Lipsku),
do kterých se zase promítá globální
ekonomický vývoj i politické faktory.
Zdražování energií však tlumí právě
konkurenční burzovní prostředí na kladenské komoditní burze. Výhodou také
je, že při nákupu elektřiny a plynu Svaz
spolupracuje s členskou společností
burzy FIN-servis, která vedle samotné
koordinace a přípravy nákupu, poskytuje i informace o aktuálním pohybu
cen. Když je společný nákup připraven,
lze nákup na burze zvládnout do jednoho týdne od zadání závazné poptávky.
Dobrou zkušenost s nákupem energií
prostřednictvím Zemědělského svazu
ČR má také předseda Agrodružstva
Klas v Pardubicích Ing. Ladislav Štěpánek. Jeho družstvo hospodaří na
3.500 hektarech zemědělské půdy,
vlastní moderní posklizňovou linku a
zejména pro ni každoročně nakupuje
energie. „Levnější nákup nám přichází
vhod. V průběhu let ročně ušetříme 22
až 31 procent nákladů na elektrickou
energii. Pro nás tato úspora představuje ročně minimálně půl milionu korun. Výborné je, že celý administrativní
proces není pro nás složitý ani časově

náročný. Zemědělský svaz jej zajišťuje
prostřednictvím komoditní burzy. My
se tím vyhýbáme složitému vyjednávání, nepřehledným obchodním podmínkám a můžeme se líp zaměřit na svou
práci.“

Jednoduchost a bezpečnost
nákupu

Jak si vyzkoušely už desítky členů Svazu, společný nákup energií zastřešený
Zemědělským svazem není nic složitého. Přípravu a samotný nákup zajišťuje FIN-servis jako licencovaný dohodce
burzy. Ten pomůže s vyčíslením roční
spotřeby energie, shromáždí technické parametry (jističe, distribuční sazby), platební údaje (zálohy, fakturace)
a pokud člen v předchozím období na
burze nenakupoval, tak mu pomůže i s
výpovědí stávající smlouvy.
„Mám vždy radost, když zemědělské
družstvo, které se do společného nákupu nově zapojilo, zavolá a je překvapeno, jak hladce nákup proběhl a jak
dobré má nové burzovní ceny“, uvedla
makléřka FIN-servisu Veronika Labaštová.
Přidanou hodnotou nákupu je i to, že
si obchodní parametry dodávky neurčuje dodavatel, ale unifikuje je burza
s přihlédnutím k potřebám odběratele.
Namísto často nepřehledných obchodních smluv tak vzniká pro každého člena Svazu jednoduchá a srozumitelná
burzovní smlouva (v burzovní terminologii je to Závěrkový list) s jasnou a
pevnou délkou trvání bez jakýchkoliv
právních kliček a nástrah. V té jsou zároveň ale zohledněny individuální pla-
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tební či technické podmínky dodávky
každého člena.
Na bezpečnost dodávek energií klade
Českomoravská komoditní burza Kladno zvláštní důraz, proto dodavatele
průběžně prověřuje a ti také musí splňovat řadu požadavků. Mezi ně patří
mj. finanční stabilita, zkušenosti a délka působení na trhu, kvalitní zákaznický servis a jasná vlastnická struktura.

jsou například firmy z komunální sféry
(technické správy, správy a údržby silnic), dopravní podniky a samozřejmě
společnosti podnikající v zemědělství.
Pořizovat tu lze jednorázové závozy pohonných hmot, ale lze uzavírat i kontrakty na dodávky v průběhu měsíce,
několika měsíců či roku.
I tyto nákupy pohonných hmot zastře-

šuje pro své členy Zemědělský svaz.
Jeho člen může nákupy pohonných
hmot kombinovat podle vlastních potřeb, část své spotřeby může pořídit
formou delšího kontraktu a zbytek pokrýt jednorázovými závozy.

Výsledky společných nákupů energií ZS ČR

O výhodnosti burzovního nákupu svědčí vedle rostoucího zájmu členů i objem společně nakoupených energií.
Ten od začátku nákupů v roce 2014 do
současnosti vzrostl devětkrát a celková hodnota nákupů za šestileté období
přesáhla 150 milionů korun.
Nákup elektřiny a plynu na další období už Svaz v letošním roce realizoval,
tentokrát na dvouleté období (2020 a
2021). Družstva, která se do nákupu
zapojila, se tak v příštích dvou letech
vyhnou očekávanému růstu energií. To
však neznamená, že další zájemci z
řad členů Svazu již nemohou společného nákupu ještě letos či v příštím roce
využít. Svaz rád zorganizuje další kolo
pro nové zájemce, kteří při pohledu na
novou fakturu za elektřinu nebo plyn
usoudí, že společný nákup členů Zemědělského svazu je fajn služba.

Nákup pohonných hmot

Vedle dodávek energií je možné na
Českomoravské komoditní burze Kladno od letošního roku pořizovat také pohonné hmoty. Tento trh je určen zákazníkům, kteří mají vlastní úložiště nafty
či benzínu, tedy nádrž, a potřebují ji
zavážet. Pohonné hmoty se na burze
pořizují včetně dopravy a stočení.
Tento trh je přizpůsoben zejména
středním a malým podnikům, jako
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Rok 2019 přinesl spolupráci
My Data Plant s Kverneland Group
a Zemědělským svazem ČR
Stali jsme se partnerem Zemědělského svazu ČR a začali
jsme spolupracovat například s výrobcem zemědělské
techniky Kverneland Group. Co dalšího přinesl rok 2019 a na
co se můžete těšit v roce 2020?

L

etošním jarem započalo naše partnerství se Zemědělským svazem
ČR, které svazu přináší podporu ve
sféře marketingových informací a nám
podporou publicity. Tohoto statusu si
velmi ceníme, neboť nám poskytuje
příležitost seznamovat zemědělskou
veřejnost s přínosy nástroje My Data
Plant i prostřednictvím renomovaného
a tradičního sdružení, jakým je Zemědělský svaz ČR. Smyslem partnerství je
na jedné straně podpořit
Zemědělský svaz v úsilí poskytovat co nejlepší
služby svým členům, na
druhé straně pak propagace zodpovědného zemědělského hospodaření
pomocí precizního zemědělství, které nástroj My
Data Plant ve svém přehledném online portálu
umožňuje.
Další spolupráci jsme odstartovali se společnostmi
vyrábějící zemědělskou
techniku či ostatní zemědělské zboží a služby,
například s Kverneland
Group. Zemědělské stroje
Kverneland jsou na vysoké technologické úrovni
a ve spojení s My Data
Plant představují pro jejich zákazníky ještě vyšší
přidanou hodnotu. V praxi to znamená využití potenciálu moderních secích strojů, rozmetadel či postřikovačů
Kverneland a jistotu v kompatibilitě
terminálů s aplikačními mapami. Společně jste nás letos mohli potkat na
polních dnech Kverneland NAŽIVO! ve
slovenském Lieskovci, 18. DNI AGROOBCHODU ve Stochově nebo na Dnech
otevřených dveří Agrocentra ZS ve Stránecké Zhoři.
Rok 2019 pro nás představoval další
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zásadní změny. Kromě rozšíření pracovního kolektivu jsme spustili přehlednější verzi portálu, kam byly zaneseny některé návrhy ze zpětné vazby
pěstitelů.
Nově můžete do našeho online portálu nahrávat externí zdroje informací
jako například půdní rozbory, výnosové mapy a podobně. Vytvořené aplikační mapy pro variabilní hnojení nyní
snadno upravíte na základě vlastních

i letos účastnili několika výstav a veletrhů. Kromě výše zmíněných akcí to
byl například veletrh Agrosalón v Nitře,
Celoslovenské dni poľa ve Dvorech nad
Žitavou, Naše pole v Nabočanech nebo
Den Zemědělce v Kámeni. Pokud jste
nás na žádné z těchto akcí nestihli navštívit, není všem dnům konec! I v roce
2020 se zúčastníme tradičních polních
dnů a zemědělských veletrhů. Tímto bychom Vás rádi pozvali na brněnské TechAgro 2020, najdete nás třeba v digikoutku společnosti Kverneland Group.
A jaké jsou nejnovější změny v portálu
My Data Plant? Unikátním řešením je
zapojení radarových snímků satelitu
Sentinel-1 do analýzy porostu na po-

zkušeností či jiných zdrojů dat. Zároveň jsme vydali nový manuál, který je
podporou už tak intuitivního portálu.
Zkuste si na příkladu Vašich pozemků
vytvořit třeba aplikační mapy hnojení
včetně všech novinek v nezávazném
testovacím účtu na 14 dní zcela zdarma. Stačí vyplnit registrační formulář
na www.mydataplant.com/portal/.
S ohledem na naše zákazníky preferujeme osobní přístup a kontakt. Proto,
stejně jako v předchozím roce, jsme se

zemcích, což zvyšuje četnost a pravidelnost dostupných map stavu porostu.
Navíc jsme do našeho portálu přidali
další modul pro plánování precizní chemické ochrany rostlin, pomocí kterého
lze variabilně aplikovat růstové regulátory a fungicidy na základě map stavu
porostu. Můžete tak optimalizovat náklady spojené s aplikací těchto přípravků na pozemku.
Ing. Tomáš Driml, Ing. Roman Pražský;
My Data Plant od Kleffmann Group, s.r.o.

Můžete sít a hnojit dle Vašich představ

Chcete rozmístit osivo a hnojivo po
pozemku smysluplně nebo budete
zbytečně plýtvat penězi?

Sjednejte si nezávaznou schůzku
a zjistěte, jak začít s Vaší aktuální
technikou.

Mapy pro variabilní aplikaci získáte
online, rychle a s možností úprav
dle vlastního uvážení či jiných
zdrojů dat.

Mapy upravené dle Vašich představ
přesunete do terminálu či mobilu.

Osivo i hnojivo rozmístíte
optimálně s ohledem na
lokální podmínky.

Zvyšte Vaše výnosy až o 5 %
a zároveň snižte Vaše náklady
až o 15 %!

Přínosy pro Vás:
Upravíte mapu dle Vašich představ
Zabráníte plýtvaní tam, kde to nemá smysl
Optimalizujete rozmístění hnojiv i osiv
Zvýšíte výnos efektivnějším přístupem
Kompatibilní se všemi výrobci terminálů

www.mydataplant.com
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Milník v automatickém dojení

Holandská společnost Lely, výrobce nejoblíbenějších
dojících automatů jménem Astronaut, loni představila novou
generaci automatického systému dojení Lely Astronaut A5,
která znamená milník v automatickém dojení.

C

hcete-li být v dnešní době výrobce dojících robotů úspěšný, musí
rychle a pružně reagovat na požadavky
farmářů. Mezi tyto požadavky již dávno
nepatří pouze schopnost podojit krávy a bohužel už ani nestačí schopnost
identifikovat abnormální kvalitu mléka,
kondici dojnice a poruchy zdravotního
stavu. Toto vše již musí být samozřejmé. Chovatel dojeného skotu je čím dál
tím více spíše manažer a podnikatel,
proto se také musíme přizpůsobit jeho
potřebám a strategickým cílům.
Chytrý farmář se dnes již neptá na způsob nasazování strukových násadců
nebo na nesmyslné ruční nasazování v
boxu robotu, ale zajímá se o servisní náklady, o náklady na litr mléka, o výkon
a spotřebu energie. Vždyť přeci nezáleží kolik dojnic je Váš dojící robot schopen podojit, záleží na množství mléka
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v chladícím tanku a ekonomice jeho
výroby.
Vývoj technologií nikdy nesmí skončit,
musí neustále probíhat a reagovat, přizpůsobovat se a zvyšovat spolehlivost
a výkon. Všechno, co jsme se naučili
za posledních 25 let v automatickém
dojením a s významnou pomocí chovatelů na celém světě, jsme přetvořili
v naprosto dokonalý vývojový článek. V
nové generaci dojícího robotu jsme využili dlouhodobé znalosti našich vývojářů, servisních techniků a konstrukčních
specialistů, abychom ponechali jedinečné vlastnosti z předchozí generace
a komplexně přestavěli celého robota
do posledního šroubku. Při vývoji jsme
ani tentokrát nevynechali ty nejvýznamnější vývojáře, samotné chovatele dojnic. Jejich přínos byl v této generaci mimořádné obrovský a uplatnil se jak při

ladění a testování důležitých systémových procesů, tak při vývoji uživatelského rozhraní dotykové obrazovky robotu.
Extrémní pozornost byla však věnována
ekonomickému provozu. Astronaut A5
představuje milník v návratnosti investic. Díky značnému přestavění robotu
jsme dosáhli významně nižších nákladů
na litr mléka. Využitím hybridního ramene a frekvenčně řízeného čerpadla
mléka jsme ušetřili mnoho provozních
nákladů na výrobu stlačeného vzduchu,
kde jsme ušetřili 80 % energie. Vyvinutím snadnějších postupů údržby s menšími časovými nároky a menším počtem
měnitelných částí se nám podařilo snížit náklady na servis. Díky rychlejšími a
přesnějšímu ramenu jsme zvýšili výkon
Astronautu, což se projevilo na zvýšené
frekvenci dojení a produkci mléka. Před
veřejným představením této generace
jsme nechtěli nic nechat náhodě, a proto
jsme nového Astronauta podrobili 9 měsíčnímu intenzivnímu testování a uživatelského hodnocení. Přes 60 Astronautů
z celé Evropy provedlo v naprostém utajení více jak 2 miliony úspěšných dojení,
které potvrzují jejich mimořádnou spolehlivost a výkon.
Astronaut A5 skutečně představuje zásadní milník, určuje trendy v automatickém dojení a všem novým uživatelům a
jejich dojnicím přináší skvělou budoucnost. Automatické dojení společnosti
Lely již dávno není určené jen malým
rodinným farmám, které mohou úspěšně profitovat z levného provozu, ale nyní
ještě více zapadá do konceptu dojení
velkých stád dojnic.
Ing. Petr ŠTRÉBL
produktový specialista
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Lely Vector - Robotický krmič
Víte, proč je LELY VECTOR jediné inteligentní řešení krmení
krav na trhu? Produkce vysoké kvality závisí především
na tom, jak důsledně, včas a dostatečně můžete krmit své
krávy. Lely vyvinulo jedinečný ekonomický koncept, který se
o toto postará a zvládne udělat ještě více; poskytne kravám
čerstvé krmení, a to flexibilně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Je schopný krmit krávy přesně, precizně a s minimální
pracovní náročností.

V

ýroba kvalitního mléka do značné
míry závisí na způsobu, jakým důsledně, včas a v dostatečné míře krmíme své krávy. Všichni dobře víme,
že udržet vysokou produkci kvalitního
mléka vyžaduje velké množství energie,
píle, lidské práce ale i zkušeností a znalostí. Stejně jako v jiných odvětvích, tak
i v oboru krmení hospodářských zvířat
se objevují nové a efektivnější postupy
a technologie.
Automatický systém krmení Vector od
nizozemské společnosti Lely nasadil
laťku velmi vysoko se svou schopností
automaticky sledovat množství krmiva

na krmném stole bez interakce lidské
obsluhy. Tato funkce je jedinečná a
prakticky se využívá právě v rychlé a
adekvátní reakci automatického systému krmení na aktuální potřebu stáda nebo skupiny zvířat se specifickou,
na míru sestavenou krmnou dávkou.
Vector tedy nekrmí podle pevně nastaveného časového harmonogramu, ale
podle potřeby zvířat. Jejich apetit určuje
robot podle průměrné výšky krmiva na
krmném stole, kterou měří laserovým
čidlem během každé jízdy svého autonomního krmného vozu. Jedním z několika málo parametrů, které si chovatel
nastavuje, je právě
tato výška. Pokud
je krmení dostatek, pak krmný
vůz projíždí stájí
podél ultrazvukem
měřené šíjové zábrany v pravidelných intervalech
60 - 90 minut a
kromě sledování
množství krmiva
přihrnuje hmotu
přímo ke kravám.
Při návratu zpět
do nabíjecí stanice pošle pomocí
bezdrátového rozhraní
bluetooth
zprávu do řídicího
systému,
který
rozhodne, zda se
bude odpočítávat
dalších 60 minut,
anebo je třeba
připravit čerstvou
krmnou
dávku.
Takto lze posloužit
až 16 různým skupinám zvířat pomocí 16 na míru
sestavených krm-

ných dávek.
Protože krmný vůz obsahuje čidla vážení i čítače otáček na svých pojezdových
kolech, velmi dobře ví, jaké množství
hmoty musí založit na daném úseku, a
tak krmí rovnoměrně po celé délce krmného stolu. Přesná distribuce krmiva je
také dána činností míchacího šneku a
vhodně vyvinutého distribučního válce
během krmení. Společnost Lely si uvědomuje, že každá farma je individuální
a má různé potřeby, proto dodává automatické krmné vozy s různým řezným
ústrojím. Někteří chovatelé vyžadují
nože pro míchání krátké řezanky, jiní
ocení optimální zamíchání objemových
komponent se stéblem kolem 20 cm.
K optimálnímu zamíchání a nařezání je
využíváno automatické protiostří, které
reaguje na strukturu míchané hmoty.
Součástí moderních PMR jsou koncentráty i různá krmná aditiva přidávaná v malých dávkách. Vector dokáže
automaticky dávkovat až 8 různých
koncentrátů ve formě šrotu, pelet i tekutých přísad a taktéž nadávkuje až 8
různých krmných aditiv. Dobu, kdy jsou
tyto komponenty zamíchávány do připravované směsi, si uživatel stanoví v
manažerském programu Lely T4C, který je součástí krmného systému. Tento
program už je tradičním nástrojem každého chovatele s automatickým systémem dojení Lely Astronaut. Spojení
automatického dojení a automatického krmení v jednom společném softwarovém nástroji umožňuje řídit stádo
naprosto revolučním způsobem při sledování efektivity krmení, tedy množství
produkovaného mléka z 1 kg přijaté sušiny krmiva.
V letošním roce bude Lely Vector fungovat na 8 farmách po celé České republice. Jen u nás denně přihrne krmivo o objemu 12,5 tuny pro téměř 2.000
krav. Oproti krmnému vozu ušetří Lely
Vector na 8 farmách ročně 9.130 hodin
práce.
AGRO-partner Soběslav
www.agropartner.cz
Foto archiv firmy
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Komplexní řešení pro zemědělce
Na polích pomalu, ale jistě končí sklizeň posledních plodin
a zemědělci finišují s osevem ozimů. Nutno říci, že letošní
podzim založení ozimů přeje a například ozimé řepky
jsou, díky značnému množství srážek na přelomu srpna
a září, v dobré kondici. Je čas na bilancování roku a také
na zamyšlení co se v letošním roce podařilo, nebo naopak
nepodařilo. Tak jako bilancují zemědělci, tak na konci roku
sčítají své šrámy, ale také úspěšná rozhodnutí i pojišťovny.

Č

eská pojišťovna každoročně prochází své portfolio a hodnotí uplynulý rok z hlediska škod na jednotlivých
segmentech pojištění. Letošní rok v zemědělském pojištění nebyl vůbec jednoduchý. Už jaro a brzké škody jarním
mrazem leccos naznačily. Škody způsobené tímto rizikem se opakovaly v několika vlnách a výsledkem je třetí nejhorší
škodní průběh za poslední desetiletí.
Vzhledem k prognózám a vývoji počasí
se předpokládá, že i v dalších letech budou škody tímto rizikem pokračovat. Na
vině nejsou ani tak nízké teploty, které
se vyskytují téměř každoročně, ale stav
vegetace na přelomu dubna a května.
Česká pojišťovna toto riziko samozřejmě také vnímá a každoročně rozšiřuje
nabídku na další komodity. V současné
době lze na poškození jarním mrazem
pojistit hlavně jablka, hrušky, jahody,
mák, cukrovku a nově od roku 2019
také řepku ozimou. Toto připojištění je
novinkou na trhu a v letošním roce byly
porosty ozimých řepek tímto rizikem na
mnoha místech poškozeny. Pojištění je
koncipováno jako indexové, což znamená, že na základě splnění určitého parametru, je automaticky poskytováno pojistné plnění. V tomto případě je daným
parametrem 50 % poškozených rostlin
(praskliny stonku, esovitě ohnuté stonky,
sterilní nebo pomrzlé šešule atd.). Připojištění lze sjednat k základnímu pojištění, kterým je krupobití.
Tím se dostáváme k nejvíce rozšířenému riziku v pojištění plodin, které je i základním stavebním kamenem pojištění,
a to je krupobití. Škody z tohoto rizika zásadním způsobem ovlivnily letošní škodní průběh v pojištění plodin. V průběhu
června a července Česká pojišťovna
vyhlásila dvakrát kalamitní stav a hlavně střední Čechy, jižní a severní Morava
byly poškozeny opakovaně. Lokálně se
jednalo až o totální škody. Ve středních
Čechách byly značné škody způsobeny
na zelenině, v ostatních regionech byly
poškozeny všechny druhy polních plodin
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i trvalých kultur. Rozsah obou kalamit
byl, co se týká výše škod, obdobný. V
součinnosti s krupobitím obvykle působí
i riziko vichřice, nicméně mnoho klientů
toto riziko opomíjí. V případě škod pak
může dojít ke zklamání, že ne všechny
škody jsou z rizika krupobití plně likvidní.
V souvislosti s vichřicí, krupobitím i dalšími klimatickými vlivy připravila Česká
pojišťovna v roce 2018 připojištění škod
způsobených polehnutím. V letošním
roce bylo těchto škod poměrně hodně,
ovšem jen málo klientů nabídku využilo.
Za škody polehnutím může klient získat
odškodnění až do výše 25 % pojištěného
výtěžku, a to podle fáze, ve které k polehnutí dojde. Další inovace v pojištění
plodin připravuje Česká pojišťovna na
jarní aktualizace pojistných smluv. Cílem je více využívat data z LPIS a za posílení elektronické komunikace odměnit
klienty poskytnutím slevy na pojistném.
Další přínosem je snížení administrativní zátěže jak na straně pojišťovny, tak
hlavně na straně klienta a správce pojištění. Cestou zjednodušení se Česká pojišťovna vydala již v minulosti, kdy bylo
u nákladových škod zrušeno dokládání
faktur za osivo, čímž se zjednodušila a

zrychlila výplata pojistného plnění.
Nelze zapomenout ani na pojištění hospodářských zvířat jako pevnou a stabilní
součást zemědělského pojištění. V ČR je
podobně jako v minulých letech nákazová situace poměrně stabilní. Od letošního roku je ČR opět prostá afrického moru
prasat (AMP), ale v okolních státech situace úplně ideální není a není tedy radno
AMP podceňovat. Případné škody, které
by AMP způsobil v pojištěných chovech,
by byly likvidní ze základního pojištění
nákaz. V minulých letech jsme i v tomto
druhu pojištění naší nabídku inovovali.
Jedním z příkladů je připojištění salmonely v prostředí pro drůbež, které je hojně využíváno a škody z něj vypláceny každoročně. Dalším neméně využívaným
připojištěním je odcizení skotu z pastviny. Novinkou pro letošní rok je připojištění zmetání plodu, nebo úhynu telete
do 72 hodin po porodu. Tato inovace v
pojištění by měla řešit nežádoucí a nečekané reprodukční komplikace v chovech
skotu. Připojištění lze sjednat jako doplněk k riziku jednotlivých škod pro krávy
a vysokobřezí jalovice. V nabídce České
pojišťovny nechybí samozřejmě ani pojištění koní. Zde stojí za zmínku připojištění léčebných výloh na stáji až do limitu
50 tis. Kč.
Další informace naleznete na webových
stránkách www.ceskapojistovna.cz, případně se lze obrátit na obchodního zástupce české pojišťovny, který poskytne
veškeré potřebné informace a v případě
zájmu pojištění přímo sjedná. Současně
lze využít služeb partnerských makléřských firem.
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Další rok se Zemědělstvím žije!
Pod iniciativou projektu Zemědělství žije! podpořeného
Ministerstvem zemědělství se v roce 2019 uskutečnil
rekordní počet akcí – a to konkrétně 83 akcí ve 45 okresech
České republiky.

40 besed na základních školách a v podzimním termínu s nimi nadále pokračujeme. Besed se prozatím účastnilo 15 škol
a přes tisíc žáků.

T

V současnosti finišujeme s natáčením
krátkých videí o mýtech o zemědělství,
která budou ke shlédnutí na sociálních
sítích, webových stránkách a youtube
postupně od přelomu roku 2019 a 2020.
Jedná se o krátká dvou minutová videa s
komentáři odborníků na deset témat: význam zemědělství, komplexní zemědělství, hovězí maso, mléko, welfare dojnic,
chov prasat, vodní eroze, chemie na poli,
precizní zemědělství a řepka.

ěchto akcí se zúčastnilo celkem 86
734 návštěvníků, z nichž více než 36
tisíc tvořily děti.

Dny českého zemědělství

Letošní první ročník Dnů českého zemědělství, tedy dny otevřených dveří v zemědělských podnicích, na farmách a na
školních statcích se setkal s velkými pozitivními ohlasy ze strany laické veřejnosti,
dětí a škol. Na 56 dnů otevřených dveří
přišlo téměř 32 tisíc návštěvníků, z nichž
necelou polovinu tvořily děti, jejichž nadšení není možné jen tak přehlížet. Dny
otevřených dveří mají obrovský význam
především s ohledem na narůstající nátlaky na zemědělství a umožňují vysvětlit
a ukázat veřejnosti, jak se věci ve skutečnosti mají. Proto budeme tuto iniciativu
podporovat i v dalším roce. Počítáme s
důslednější propagací, výrobou naučných
materiálů a osvětových brožur, mj. i o mýtech o zemědělství.
Jednotný termín pro rok 2020 je stanoven na 12. až 20. června a je na každém
podniku jakou formu zvolí. Pro větší variabilitu, lepší koordinaci a možnost obsáhnout i více DOD je zvolen právě týdenní
termín se dvěma víkendy. Tato forma
jistě přesvědčí více zemědělských podniků, farem a školních statků k zapojení
do akce. Čím dříve se k akci připojíte, tím
lépe budeme schopni akci propagovat a
připravit. Prosím všechny podniky, kteří
se ke Dnům českého zemědělství příští
rok připojí, aby se na nás obrátili ideálně
do konce ledna 2020.
Za realizaci prvního ročníku děkujeme
všem podnikům, zaměstnancům, ale
také tajemníkům a ředitelům zapojených
územních organizací.

Jízda zručnosti

Letošní rok ve finále, které se konalo u
Městce Králové, uspěla s nejzručnějším
hochem Střední zemědělská škola Poděbrady. Proto se také napřesrok přesune
finálová jízda právě do Poděbrad, kde
velmi vhodným způsobem doplní stoleté
výročí založení školy. Termín je stanoven
na 12. června 2020. Součástí bude i den
otevřených dveří školního statku a samozřejmě i celé školy.

Výstavy

Pro letošní rok se uskutečnilo doposud
26 výstav, dožínek a chovatelských dnů,
na nichž jsme měli připravený soutěžní
poznávací program. Pro rok 2020 opět
plánujeme účast na vybraných výstavách.
Na jaře nás čeká Techagro v termínu 31.
3. až 4. 4. 2020, kde připravujeme doprovodný program především pro studenty a
laickou veřejnost v podobě přednášek a
komentovaných exkurzí po výstavě.
Samostatnou výstavou, kterou připravujeme ve spolupráci s Knihovnou Antonína
Švehly, bude pokračování loňské výstavy
tentokrát na téma živočišné výroby s názvem Nejen ve stáji. Výstava se uskuteční
v březnu a bude
doplněna o přednášky, besedy a
workshopy o nichž
budeme zavčasu
informovat.

Videa mýty o zemědělství

Webové stránky Zemědělství
žije! a Zažij zemědělství

V současnosti také vznikají nové webové
stránky projektu Zemědělství žije! tak,
aby byly jasnější a přehlednější a poskytovali návštěvníkům dostatečnou informaci
o jednotlivých aktivitách. Samostatnou
webovou stránkou bude Zažij zemědělství, která bude mít cíl propagovat zemědělský obor jako perspektivní a moderní
s velkým potenciálem pro uchazeče o zaměstnání. Cílovou skupinou budou především žáci 7 a 8 ročníků základních škol,
jejich rodiče a učitelé, potencionálně i
studenti středních škol a učilišť.
Soňa JELÍNKOVÁ

Besedy na
základních
školách

V letošním roce
jsme v prvním pololetí absolvovali
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Výzvy pro budoucnost

Listopad v lichých letech je tradičně vyhrazen pro návštěvu
německého Hannoveru. Na tamním výstavišti prakticky
všichni výrobci zemědělské techniky a technologických
řešení představují to nejnovější ze své nabídky a ukazují
trendy dalšího vývoje.
Jednoznačným trendem posledních let
je stále větší digitalizace, automatizace a není daleko doba, kdy stroje plně
nahradí lidskou práci. Zemědělství je v
tomto ohledu oproti ostatním oborům
míle napřed a dokonce řada již zkonstruovaných a patřičně otestovaných
řešením se na trhu nemůže objevit, prostě proto, že na jejich využití není připravena legislativa, společnost ani ostatní
obory lidské činnosti.

Trendy digitalizace

Digitalizace probíhá ve všech oblastech
zemědělství. Jeho cílem je zlepšit produktivitu a efektivitu práce, snížit pra-
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covní zatížení a zvýšit ziskovost. V zemědělství je nyní k dispozici stále více
automatizovaných procesů řízených
pomocí senzorů pro zlepšení konkurenceschopnosti, optimalizaci celých
výrobních systémů a zvýšení kvality
práce a produkce. Systémy inteligentního zemědělství nabízejí potenciál pro
efektivní zemědělství snižující emise a
šetřící zdroje. Zemědělec jako podnikatel je vybaven digitální podporou - od
sběru dat přes analýzu informací až po
rozhodování a vlastní provádění.
Trendy v používání digitálních systémů
a IT jsou nadále patrné v zemědělství,

jakož i v navazujících odvětvích. Příklady průkopnických inovací zahrnují přesnější systémy měření výnosu na orné
půdě, ale v hledáčku jsou také satelitní
optimalizační systémy péče o extenzivní oblasti. Pomocí těchto systémů lze
zjistit stav živin v půdě a se stále větší
přesností i předvídat očekávanou hodnotu a lze je použít jako základ pro rozhodování.
Další zajímavý vývoj sledujeme v oblasti zemědělských informačních systémů (FMIS). S nově strukturovanými
datovými platformami můžete vytvářet
svá vlastní data. Je možné pozorovat i
další zajímavý vývoj od inteligentních,
neinvazivních půdních senzorů po multisenzorický přístup a doporučení pro
ochranu plodin až po vzdálenou satelitní detekci.
Rozsah inovací pro usnadnění obsluhy strojů v systému s více terminály je
mnohem jednodušší než kdykoli předtím. Automatické systémy pro sledování naplnění přívěsů a umělých inteligencí a radarem podporované výstražné
systémy pro lidi v okolí zemědělských
strojů slouží také ke snížení zátěže řidičů a jejich účelem je snížit četnost
nehod.
Jakýkoli typ technického pokroku vždy
vyžaduje dodatečné náklady. Ve srovnání s běžnou technologií lze u digitálních
a automatizovaných systémů očekávat
další náklady ve výši 15 až 40 procent.
S volitelnými doplňky je dokonce možné zvýšení o více než 100 procent. Aby
tyto investice byly ospravedlnitelné, je
třeba zvýšit jejich produktivitu. V opačném případě digitalizace není ničím jiným než nákladným koníčkem!
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sech. Než investují do nových technologií, měli by všichni zemědělci přemýšlet
o tom, jak je digitalizace, elektronizace
a zdokonalené systémy řízení farem
mohou podpořit v jejich každodenní
práci, zvýšit jejich produktivitu, snížit
jejich pracovní vytížení a zlepšit jejich
přidanou hodnotu. Pokud lze tyto otázky uspokojivě odpovědět, můžeme na
trend digitalizace pohlížet jako na pozitivní.

Trendy technologie traktorů

Automatizace obecně snižuje čas potřebný pro činnosti spojené s výrobou
až o 30 procent. Úspory v nákladech
jsou také jasně měřitelné. Současně
také klesá fyzické zatížení. Fyzická zátěž a čas potřebný pro řízení farem se
však zvyšují a je třeba provádět další
sledování. Z tohoto důvodu by se na digitalizaci nemělo pohlížet jako na obecné řešení.
Další velkou výzvou je propojení jednotlivých systémů a jejich integrace do
provozních a souvisejících rozhodovacích procesů. Mnoho různých senzorů a
celých robotických systémů stále není
zcela kompatibilních.
Pokud jsou do digitalizovaného systému zahrnuta opatření související s polní výrobou, produkcí krmiv, řízení práce
a účetnictví, lze to pro podporu řízení
zemědělských podniků a rozvoje podnikání označit jako informační systém
řízení zemědělských podniků (FMIS).
U již zmíněných datových platforem je
patrný možný vývoj vhodný pro použití v

praxi. Otázky jednoduchého zacházení,
přidané hodnoty, nezávislosti a bezpečnosti dat však dosud nebyly plně zodpovězeny.
Automatizace a digitalizace jsou důležité v zemědělských výrobních proce-

Po celá léta je Agritechnica považována
za nejvýznamnější platformu na světě
pro inovace v zemědělských strojích, v
neposlední řadě díky cenám Agritechnica Innovation Awards. V období před
veletrhem 2019 výrobci opět představili mnoho produktů.
Od ledna 2019 se od dieselových motorů v nových traktorech s výkonem
vyšším než 130 kW vyžaduje dodržování emisních limitů stupně V; od ledna
2020 se to bude týkat motorů s výkony
od 56 do 130 kW. Pokud jde o emise
pevných částic, k přísnějším mezním
hodnotám hmotnosti (g/kWh) byly připojeny další mezní hodnoty pro počet
(celkové částice/kWh), díky čemuž jsou
systémy filtrů pevných částic v uzavřené smyčce nevyhnutelné. Někteří výrobci traktorů dokončili přechod na motory
emisí Stage V s emisemi výfukových
plynů na stávající modelové řadě v roce
2019 bez velkého rozruchu, zatímco
jiní to spojili s vývojem a prezentací nových modelů.
Vstřikování paliva Common Rail, čtyřventilová technologie, turbodmychadla, chlazení plnicího vzduchu, viskózní
ventilátory a elektronické ovládání motoru zůstávají základními technologiemi motorů pro sladění požadavků na
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výkon, spotřebu a emise. Známé technologie jsou také implementovány z
hlediska technologií emisí výfukových
plynů. Oxidační katalyzátor (DOC), filtr
pevných částic (DPF) a systémy dodatečného zpracování výfukových plynů
se selektivní katalytickou reakcí (SCR)
jsou při snižování emisí výfukových emisí stupně V na zemědělských traktorech
použity standardně. Pokud jde o recirkulaci výfukových plynů (EGR), objevuje se trend ke snížení míry recirkulace
nebo dokonce k úplnému vynechání.
Kromě CNH, jako dlouholetého obhájce
pouze technologie SCR, nyní odstraňuje
EGR například Fendt ve své nové velké
modelové řadě traktorů Vario 900.
Systémy následného zpracování výfukových plynů DOC, DPF a SCR jsou
stále více soustředěny v kompaktních
samostatných modulech a jsou umístěny mimo oblast motoru. Typickým příkladem je řešení all-in-one od Massey
Ferguson pro modelovou řadu 6700S
a 7700S. CNH používá nové systémy
SCRoF, ve kterých má DPF povlak SCR,
a proto částečně redukuje oxidy dusíku. Celý systém následného zpracování výfukových plynů sestávající z DOC
potaženého DPF a menšího SCR tedy
nezabírá více prostoru než předchozí
emisní systémy Stage IV s DOC/SCR.
K modelové řadě střední třídy se čtyř a
šestiválcovými motory všech tří značek
CNH Group se nyní připojila také přepracovaná velká modelová řada traktorů Case IH Magnum AFS Connect s
technologií SCRoF (šestiválce, 8,7 litru).
Probíhá posun paradigmatu v tématu
navýšení výkonu. Fendt, který dříve patřil do tábora bez navyšování výkonu,
nyní zavádí ve svém novém Variu 314
řešení řízené senzorem nazvané „Fendt
Dynamic Performance“, díky němuž je
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vždy k dispozici stejný základní výkon
pro skutečnou práci. Tento posilovací
výkon je aktivován variabilně v závislosti na energii, kterou potřebují pomocné
spotřebiče, jako je ventilátor, alternátor, klimatizace a vzduchový kompresor. Jako zastánce výrazného navýšení
výkonu se Case IH posouvá opačným
směrem a zajišťuje, že jmenovitý a maximální výkon (397 hp a 435 hp) je k
dispozici za všech provozních podmínek v novém modelu Magnum 400.
V minulosti bylo představeno mnoho
prototypů traktorů s plynovými motory, ale žádný z nich se na trh nedostal.
New Holland je prvním výrobcem, který
představil traktor s pohonem na plynné
palivo, který je vhodný pro sériovou výrobu, konkrétně jde o modelovou řadu
T6. Další nádrže na CNG, které jsou
neseny ve zvláštním rámu na přední
hydraulice a mohou být připojeny k
hlavním nádržím na traktoru pomocí
rychlospojek, jsou určeny na prodloužení doby provozu. Pokud jde o pohon,

výrobce implementuje jednotku „Natural Power“ se šesti válci a objemem 6,0
litru od své sesterské společnosti FPT.
Funguje na zážehovém principu, a proto
je poháněn výhradně plynem.
Díky vysoké účinnosti a životnosti si
převodové skříně s řazením pod zatížením udržují pozici, zejména na farmách
s vysokým procentem těžkých tažných
prací. V nedávné minulosti byly proto
představovány nové nebo vylepšené
převodovky s částečným nebo plným
powershiftem. Case IH nyní také rozšiřuje známé verze 18/4 a 19/4 pro výše
zmíněný Magnum 400 a nabízí převodovku s plným převodem s plným výkonem 21/5, se kterou může traktor jezdit rychlostí 40 a 50 km/h při snížených
otáčkách motoru . S „Valtra Powershift
Revolution“ mezitím společnost Agco
Group nyní nabízí obsluhu pomocí joysticku známou z bezstupňové převodovky Direct pro převodovku Versu s částečným řazením pod zatížením.
Plynulé převodovky s hydrostaticko-mechanickým dělením výkonu se v
zemědělství používají již více než 20
let. Doposud musel být pro elektrické
pohony s vyššími nároky na výkon na
traktoru, přívěsu a stroji namontován
další generátor. John Deere nyní přichází na traktorech 8R s převodovkou
eAutoPower snovým přístupem tím,
že zcela opustí hydraulickou jednotku
(čerpadlo/motor) a místo toho implementuje dva elektrické motory. Ty nejen přebírají funkci variabilního pohonu
ve struktuře převodovky s rozděleným
výkonem, ale navíc zajišťují elektrickou
energii až 100 kW pro externí spotřebu.
To lze použít například k pohonu elektrických hnacích náprav velkých přívěsů
nebo polonesených pluhů, což vede ke
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zvýšení trakce a snížení prokluzu. Díky
elektrifikaci traktoru a nářadí mohou
být velké cisterny s aplikátory tekutých
statkových hnojiv pracovat s menšími
traktory, což může vést k vyšším užitečným zatížením v případě omezení
celkové hmotnosti na silnici. Na straně traktoru by toto elektromechanické
rozdělení výkonu mělo vést ke zlepšení
účinnosti převodovky a nižším provozním nákladům. Při odběru elektrické
energie u elektrických pohonů mimo
převodovku mohou být dodatečně „odbočovány“ toky jalového výkonu, které
se vyskytují v určitých provozních bodech v konstrukcích s rozděleným výkonem, což dále zvyšuje celkovou účinnost.
U menších traktorů se stále uvažuje o
plně elektrických konceptech s bateriemi. Na Agritechnice představila švýcarská společnost Rigitrac další verzi
prototypu SKE 50 Electric s výkonem
50 kW, který byl poprvé představen na
konci roku 2018. Lithium-iontová baterie má kapacitu 80 kWh a je namontována mezi nápravy pod kabinou. Elektrický systém s napětím 400 V může
zásobovat až pět elektrických motorů:
jeden pro přední a zadní nápravu, stejně jako pro zadní a přední vývodový
hřídel a jeden pro pohon hydraulického
čerpadla.
Pro vysokou tažnou sílu a nízké tlaky na
půdu jsou velké standardní traktory stále více vybavovány polopásovými pohony. Specializovaní výrobci již delší dobu
nabízejí řešení pro přední a zadní nápravy. CNH a Claas představily v posledních letech také polopásové pohony pro
zadní nápravy vlastních velkých traktorů. Přední nápravy kolových traktorů
nejsou obvykle navrženy pro takové pohony, a proto se mohou při dodatečné
montáži vyskytnout problémy. Pro svou
modelovou řadu Magnum nabízí Case
IH novou pomoc s řízením prostřednictvím automatických brzdných impulsů
na zadních kolech pro pásové i kolové
modely.
Nejméně dva výrobci, John Deere a
New Holland, prezentují systémy ke snížení otřesů způsobených velkými lisy v
kabinách traktorů. Ty jsou pro řidiče nepříjemné a mohou vést ke zdravotním
problémům. Pro vlastní velké lisy na
balíky v kombinaci s traktory řady 7R
nabízí John Deere inteligentní tlumení
vibrací, při kterém jsou rázy pístů kompenzovány krátkou změnou rychlosti v
plynulé převodovce. Za tímto účelem
jsou brány v úvahu různé signály senzorů; není třeba žádný další hardware.

New Holland zaujímá poněkud odlišný
přístup a svou modelovou řadu traktorů
T7 vybavuje lisovacím režimem, který
funguje také s velkými lisy jiných výrobců. Zde jsou pístové rázy zachyceny
díky upravenému nastavení odpružení
přední nápravy a strmějšímu nastavení
křivky vypnutí motoru.
Digitalizace definitivně dorazila do
traktorů. Několik výrobců představilo
systémy telemetrie, i když s různým
zaměřením. S Valtra Connect to zahrnuje efektivní správu vozového parku,
vzdálenou diagnostiku, TIM od společnosti Kubota je zaměřena na zjednodušenou analýzu chyb souprav traktoru a
nářadí nezávislou na značce a TracLink
Smart od Lindner se zabývá automatickým rozpoznáváním nářadí pomocí
SmartTags a doporučeními pro nastavení na webu .
Se systémem FendtONE představuje
společnost Fendt novou filozofii provozu, jejímž cílem je odstranit hranice

mezi traktorem a světem v kanceláři.
Kompletně přepracovaná kabina, která bude k dispozici pro modely řady
700 a top model 314, bude vybavena
celkem čtyřmi monitory, pro které lze
volně volit obsah zobrazovacích ploch.
Například satelitní navigační displej
může být zobrazen na elektronické
palubní desce stejně jako na monitoru
na stropu, který lze částečně nebo úplně zasunout do stropu. Kromě toho lze
jednotlivým funkcím traktoru přiřadit
téměř všechna tlačítka v nové ovládací opěrce; dynamický barevný koncept
označuje aktuální přiřazení.

Trendy technologie ochrany
rostlin

Pokud bychom vzali zemědělské stroje
podle stupně kontroverze, zvítězí jasně
technika pro chemickou ochranu plodin. Je to však také odvětví, které nabízí
nepřiměřeně vysoký počet nových nebo
vylepšených řešení pro překonání již tak
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vysokých standardů přesnosti aplikace.
Například kombinace technologie mechanického ničení plevelů a aplikace
pouze do řádku nabízí obrovský potenciál pro úsporu prostředků na ochranu
rostlin, řízení rezistence atd. Vylepšené
předpovědní modely, úzce spojené s
aplikační technologií se zdokonalenými
senzory, aplikačními mapami a technologií trysek, mohou dále zlepšit technologii pěstování plodin a učinit ji udržitelnější pro budoucnost. Vylepšené nebo
rozšířené využití kapacity postřikovače
s elektronikou nebo schopnost aplikovat kapalné hnojivo nabízí uživatelům
mnoho nových možností, které je třeba
vzít v úvahu při pořizování této techniky.
Na Agritechnici 2019 lze diskutovat a
objevovat mnoho řešení problémů. Zemědělci nechtějí jen slyšet sliby, chtějí
vidět a dotýkat se skutečných řešení,
aby čelili celé škále problémů operativně optimalizovaným způsobem. Jak
lze dále zvýšit výkon? S neustále se
zvětšujícími se velikostmi farem má
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zvýšení výkonu i nadále vysokou prioritu při nákupu nových postřikovačů. V
souladu s tímto trendem a vzhledem
k tomu, že ochrana plodin musí probíhat podle plánu, jsou při rozhodování o
nákupu i nadále důležité velké objemy
nádrže postřikovače. Objemy podstatně
větší než 10 000 litrů nejsou neobvyklé
a mnozí je považují za důležitý krok ke
zvýšení výkonu, aniž by okamžitě museli přecházet na samojízdný postřikovač.
Zemědělci však nesmí ztratit ze zřetele
logiku plnění s tak velkými objemy. To
může začít uzavřenými systémy plnění
přípravků na ochranu rostlin a pokračovat míchacími stanicemi na farmě až
po logistiku vody v terénu.
Kvůli nevyzpytatelným povětrnostním
podmínkám a měnící se únosnosti
půdy se také zvyšuje poptávka po lehkých postřikovačích, se kterými se lze
včas dostat na pole. U všech stále rychlejších a větších technologií si musí zemědělci nadále uvědomovat požadavky
na traktory, pokud jde o zatížení na ná-

pravu (zejména u systémů s přední nádrží), přípustné celkové hmotnosti atd.
Rychle bude zřejmé, že kromě technických aspektů budou rozhodujícím faktorem podmínky v terénu.
Stabilita ramen postřikovače je dalším
významným faktorem při výběru postřikovače. To je základní požadavek pro
rovnoměrné používání přípravku na
ochranu plodin a může být také omezujícím faktorem, pokud jde o rychlost jízdy. Nemělo by se zapomínat, že přesná
aplikace je základem účinné ochrany
plodin, aniž by to vedlo k problémům s
rezistencí.
Jeden trend je zřejmý ve všech systémech, a to zvýšení využití postřikovače.
Elektronické pomůcky jsou zde jistě
důležitým faktorem, počínaje odpovídajícími diagnostickými a predikčními
modely. Nejprve je nutné znát situaci v
terénu. V nedávné minulosti existovala
touha po řešeních v reálném čase, která
prováděla všechny potřebné úkoly během jediného průjezdu přes pole. Nyní
však existují postupy pro vytváření aplikačních map předem pomocí robotů.
Tyto systémy mají hlavní výhodu v tom,
že je možné vypočítat přesnou ošetřovanou oblast. Poté lze přesný objem
jíchy namíchat a eliminovat zbytková
množství, která by mohla způsobit potíže s likvidací. Kromě toho lze pro detekci použít složitější a přesnější senzory,
protože na dronu je vyžadován pouze
jeden senzor. Ještě přesnější ochrana
plodin je možná, pokud má postřikovač
kontrolu sekcí umožňující zapnutí a vypnutí jednotlivých trysek nebo skupin
trysek na základě mapy aplikace, ale
to samozřejmě může dramaticky zvýšit
cenu stroje.
Avšak pro veškerou elektronickou podporu a velký počet jednotlivých modulů,
které jsou k dispozici, vzrůstá poptávka ze strany zemědělců po uživatelsky
přívětivém a úplném řešení. Z tohoto
důvodu není překvapivé, že zemědělci
požadují komplexní, otevřená řešení,
která implementují intuitivní systém
podpory rozhodování pro cílenou, načasovanou a přesnou aplikaci prostředků
na ochranu plodin. Zejména podpora
poskytující dokumentaci na podporu legálního používání přípravků na ochranu
rostlin má potenciál poskytnout zemědělcům největší užitek.
Ped dvěma lety byl patrný trend k technologii mechanické likvidace plevelů a
pokračoval i letos. Zde mohou kombinované systémy zpracování zásadním
způsobem přispět ke snížení množství
aplikovaných prostředků na ochranu
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plodin. Konkrétně jde o oddělené systémy, například optimalizované, vysoce výkonné systémy aplikace v řádku,
kombinované s meziřádkovými okopávači, které také mají odpovídající vysoký výkon. S těmito systémy mohou
zemědělci realizovat značný potenciál
úspor za odpovídajících klimatických
podmínek, aniž by museli obětovat
účinnost léčby. Dokonce i farmy, které
se zcela nezabývají chemickou ochranou plodin, najdou inovativní kontrolní
systémy pro motyky, které nenechají
nic, co by bylo žádoucí.
Prakticky všichni výrobci nabízejí řadu
typů, které zemědělcům umožňují vybrat si ze široké nabídky certifikovaných
trysek. Mělo by však být zajištěno, že
optimalizace snižování úletu neohrozí
biologický účinek použitého přípravku
na ochranu rostlin. Podobné úvahy by
měly být zohledněny v souvislosti s aplikacemi používajícími snížené množství
vody nebo zvýšenou rychlost pojezdu.
Hlavním cílem by mělo být nanesení
požadovaného množství účinné látky s
dostatečným množstvím vody, zejména
pokud produkt musí proniknout do zapojeného porostu.
Při provozu trysek s modulovanou šířkou impulsu je zřejmé, že i tato technologie potřebuje další vývoj, i když se již
několik desítek let vyvíjí. Nyní se však
objevují systémy, které spolehlivě pracují s frekvencemi od 20 do 100 Hz a
umožňují různé možnosti. Kromě kompenzace křivky a postřiku lze také měnit aplikované množství. Tyto systémy
vykazují obrovský potenciál pro plnění
neustále rostoucích požadavků a podmínek v praxi.
Všechny tyto technologie mají stejný cíl:
použít pouze tolik přípravku na ochranu
rostlin, kolik je potřeba, a co nejpřesněji implementovat komplexní integrovaný plán ochrany plodin.
Text Vladimír PÍCHA
Foto archiv AGRITECHNICA
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Podzim nabitý akcemi

V průběhu října a listopadu uspořádala Česká technologická
platforma pro zemědělství ve spolupráci s Ústavem
aplikované a krajinné ekologie Mendelovy univerzity v Brně
několik akcí pro zemědělce.
Mezinárodní konference Dopady klimatické změny na české
zemědělství

Hydrologické extrémy a klimatická
změna je v současné době velmi aktuální. Jednalo se o setkání odborníků z
výzkumných institucí (např. Mendelu,
BOKU-Rakousko, SPU-Nitra, VÚMOP,
ČHMÚ, VÚV), kontrolních institucí
(ÚKZUZ) se zástupci státních podniků
Povodí a především se zástupci zemědělských subjektů. Celkem se konference zúčastnilo 80 osob.
Konference se uskutečnila v prostorách
zámku ve Křtinách. Na konferenci zazněly následující příspěvky:
• Změna klimatu - příčiny, dopady a
adaptace, Zdeněk Žalud – Mendelova univerzita v Brně, CzechGlobe
• Agricultural Risk Information System (ARIS) for Austrian agriculture,
Josef Eitzinger - Universität für Bodenkultur Wien
• Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé zmeny
klímy v poľnohospodárskej výrobe, Ľuboš Jurík – SPU Nitra
• Problematika závlah v podmínkách
Jižní Moravy, Milada Šťastná, Jana
Podhrázská – Mendelova univerzita v Brně, VÚMOP
• Zadržení vody v krajině - podpora
rozvoje českého zemědělství, Tomáš Kvítek – Povodí Vltavy,s.p.
• Je zemědělské sucho jen vlivem po-
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časí ?, Jaroslav Rožnovský – ČHMÚ,
Mendelova univerzita v Brně
• Problematika vodní nádrže Vranov
a závěrečné shrnutí konference,
Petra Oppeltová – Mendelova univerzita v Brně
Vedle přednesených příspěvků probíhala i diskuze, do které se zapojila řada
účastníků. Diskutovaná témata:
• Problematika financování odstraňování sedimentů z vodních toků
a vodních nádrží, problematika těžkých kovů a perzistentních organických polutantů.
• Velikost půdních bloků s maximální velikostí 30 ha.
• Byla diskutována otázka ohledně
údržby závlah i odvodnění a sankcí,
které mohou být uplatněny v případě zanedbání údržby, případně
úmyslného poškození systému (v
zákoně č. 254/2001 Sb. je uvedeno, že vlastník pozemku zodpovídá
za funkčnost provedené meliorace). Prof. Jurík doplnil informace o
problematice údržby a vlastnictví
meliorací na Slovensku.
• Dosti bouřlivě byla komentována
letošní kalamita hrabošů a využití
rodenticidů.
Několik dotazů se týkalo i přednášky
prof. Kvítka Zadržení vody v krajině podpora rozvoje českého zemědělství.
První otázka byla položena ohledně
problematiky tzv. kritických bodů a týkala se jejich vazby na kritické body,

které v roce 2009 představil Drbal a
kol. Přednášející odpověděl, že při návrhu konceptu kritických bodů Povodí
Vltavy, státní podnik bylo vycházeno ze
systému kritický bod, který je převzat
z anglického systému HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) a
tento systém je široce užíván v mnoha
oblastech, především v potravinářském
průmyslu, ale i při ochraně vodních
zdrojů HACCP definuje body, kde je největší možnost, resp. pravděpodobnost,
kontaminace potravního řetězce. Tyto
body se stávají nejdůležitějším kontrolním místem, které je monitorováno a
vyhodnocováno (řízeno) tak, aby možná kontaminace byla vyloučena, a i s
přihlédnutím konceptu kritických bodů
vytvořených ing. Drbalem a kol z VÚV.
Metodika Povodí Vltavy, státní podnik
byla certifikována MZE ČR v roce 2016.
Dále padla otázka ohledně kalibrace
hydrologického modelu a jaké modelování bylo provedeno v jednotlivých
kritických bodech. Poslední otázka
se týkala ekonomického řešení z hlediska motivace zemědělců k realizaci
opatření uvedených ve studii. Přednášející uvedl, že pro motivaci zemědělců
provádět vodohospodářská technická
opatření na zemědělské půdě by měla
být zavedena „ekologická platba na
konkrétní lokalitu, plochu, půdní blok či
jeho část, tj. pro tyto „neproduktivní plochy“, zavést takový benefit, aby byl pro
zemědělce výhodný, motivační. Jeden
z posluchačů uvedl, že by peníze, které
jsou vynaloženy na vodu (stočné) měly
jít do zemědělství. Přednášející dále
uvedl, že zrealizovaná opatření mají 9x
větší ekonomický přínos než vynalože-
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né finanční náklady.
• V rámci diskuze bylo konstatováno,
že díky postupující klimatické změně stihnou škůdci pěstovaných plodin více generací, takže v budoucnosti bude docházet ke zvyšování
množství aplikovaných přípravků
na ochranu rostlin. Přehnojování a
vyplavování živin ze zemědělských
pozemků má vliv i na lesní porosty, kdy vysoká množství dusíku nabourávají mykorrhizní vztahy hub a
stromů.
Všichni účastníci zdůrazňují, že je třeba podporovat možnosti se setkávat,
diskutovat a vzájemně se informovat
o aktuální situaci v dané problematice
(pohledy a názory různých stran). Zcela nezbytná je však i podpora ze strany
státu a spolupráce dotčených ministerstev.

Zahraniční pobyt
Závlahy v praxi

Ve dnech 29. – 30.10. 2019 proběhla
exkurze pro české zemědělce do Rakouska s cílem navštívit farmy, kde
používají závlahu. Akce se zúčastnilo
16 zemědělců. Účastníci měli možnost
vidět různé druhy závlah na vybrané
plodiny:
• Podpovrchová závlaha cibule v oblasti Untersiebenbrunn ze zdrojů
podzemní vody. V meziřádcích byly
v hloubce 7 cm instalovány plastové trubky a voda je čerpána ze studen pomocí el. energie.
• Okolí Lassee – závlaha podzemní
vodou, přičemž hladina podzemní
vody se pohybovala v hloubce 2 – 3
m pod povrchem. Podzemní voda
byla čerpána elektrickým čerpadlem do jednotlivých postřikovačů
rozmístěných v terénu.
• Kapková závlaha jahod ve sklenících Mannsdorf - nový způsob pěstování zaručuje vyšší komfort pro
zaměstnance.
• Přednáška prof. Petera Cepudera
z BOKU Vídeň o projektech, které
řeší ve spolupráci se zemědělci
(proběhla diskuze o nákladech na
různé typy závlah: např. kapková
podpovrchová závlaha cca 8 Eur/
mm/ha, závlaha mikropostřikem
s možností přihnojování 1,75 Eur/
mm/ha).
• Přednáška o společnosti Marchfeld Copany a exkurze v terénu
– přivádění vody z Dunaje kanálem
dlouhým 100 km, dotující zdroje podzemní vody pro závlahy ve
východním Rakousku. Přiváděná

povrchová voda se nejprve filtruje přes štěrkové filtry o 3 různých
zrnitostních frakcích, následně je
zasakována a dotuje podzemní
vody, které pak zemědělci využívají pro závlahy (především zeleniny,
cukrovky a obilnin). Smícháním
povrchové a podzemní vody dochází ke zlepšení jakosti – především
ke snížení koncentrace dusičnanů
a snížení tvrdosti vody pro závlahu.
Představený systém zajišťuje i protipovodňovou ochranu.
Po návštěvě jednotlivých farem je možné konstatovat, že ve srovnání s ČR,
je v Rakousku pohled na zemědělské
hospodaření zcela odlišný. Především
se hospodaří na menších pozemcích,
řada zemědělců hospodaří v systému
„bio“, pečují o svoje pozemky a váží si
kvalitní půdy a vody a snaží se je chránit. V oblasti závlah je velmi zajímavé,
že neplatí poplatky za odběry podzemní
ani povrchové vody (pouze paušálně za
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energii potřebnou k čerpání vody). Problematika sucha je v současné době
pro nás velmi aktuální a Rakousko je
dobrým příkladem, jak závlahy provozovat.

Workshop s exkurzí Hospodaření v ochranných pásmech
vodních zdrojů.

Uspořádaný workshop navázal na
úspěšnou akci, která se konala v minulém roce v povodí VN Opatovice. V
dopoledních hodinách proběhly přednášky, odpoledne exkurze na úpravnu
vody Mostiště. Na workshopu zazněly
následující příspěvky:
• Princip stanovování OP a problematika náhrad, P. Oppeltová –
Mendelu
• Ochranná pásma VN Mostiště, M.
Hříbková – Povodí Moravy, s.p.
• Kvalita vody VN Mostiště a jejích
přítoků, R.Geriš – Povodí Moravy,
s.p.
• Kvalita surové vody VN Mostiště, L.
Mazel - VAS, a.s.
• Hospodaření v OP VN Mostiště –
zkušenosti zemědělců, F. Toman –
Zeras,a.s
• Ochranná pásma vodních zdrojů důvody pro a proti a co místo nich,
T.Kvítek – Povodí Vltavy, s.p., P.
Oppeltová - Mendelu
• Identifikace kritických bodů odtoku
vody v povodí VN Švihov, A. Zajíček
– VUMOP
• Víceúčelová nádrž Vranov na řece
Dyji – hodnocení faktorů ovlivňující
jakost vody, J.Novák – VAS,a.s.
Po přednesení příspěvků probíhala diskuze, která se zabývala především dusičnany v surové vodě VN Mostiště, způsobem hospodaření v povodí VN Švihov,
realizací opatření ke zvýšení retence a
kvality vody a problematikou náhrad v
ochranných pásmech vodních zdrojů.
Z příspěvků týkajících se VN Mostiště
vyplynulo, že obsah dusičnanů v povrchových vodách přímo koreluje se
zemědělskou výrobou, kdy zatravnění
významně snižuje dotaci dusičnanů
do povrchových vod. Zatravňovat by se
měly především pozemky, které jsou
např. v údolnicích, příp. podél vodních
toků. V rámci diskuze o kvalitě surové
vody z VN Mostiště byla diskutována i
technologie úpravny (technologií flotace + využitím aktivního uhlí je možné
eliminovat pesticidy a jejich metabolity
při výrobě pitné vody, avšak s velkým
množstvím dusičnanů v surové vodě si
nedokáže účinně poradit).
Dále byla rozvedena diskuze o retenci

zemědělský zpravodaj 6/2019

vody v krajině, kdy se diskutující shodli
na faktu, že nejlepší reservoár vody je
zemědělská půda s kvalitní organickou
hmotou v odpovídající míře, ale to je
v dnešní době komplikované, protože
se od revoluce velmi významně snížila
živočišná produkce a některé zemědělské podniky nemají možnost využití
statkových hnojiv.
Kolega Zajíček z VUMOP informoval,
že významným problémem v současné
době jsou i vody odtékající drenážními
systémy (znečištění dusičnany a pesticidy). Uvádí, že jedinou možností, která
významně pomáhá v odstraňování mateřských látek a jejich metabolity je aktivní uhlí. V povodí Želivky byl proveden
pokus, kdy se zatravnilo 4 ha orné půdy
(údolnice, podél vodních toků) a došlo
k poklesu dusičnanů ve vodních tocích
až o 40 %.
V rámci diskuze o dusičnanech byl
uveden příklad s obsahem dusičnanů
v konkrétní obci, kdy tato obec z veřejných prostředků nechala zbudovat vrt,
ale kvůli nevhodné aplikaci vysokého
množství digestátu na pozemky v blízkosti zdroje došlo ke znehodnocení
vody ve vrtu a již nemohl být využíván
pro zásobování pitnou vodou (až 120
mg/l dusičnanů).
Ing. Hellebrand ze Zemědělského a
obchodního družstva SLEZSKÁ DUBINA shrnuje jejich konkrétní situaci následně: "Z diskuze vyplynulo, že každá
strana (vodohospodáři, zemědělci) hájí
svou pozici a má svou pravdu. Správci
vodárenských zařízení, kteří odpovídají
za kvalitu vody mají požadavky na hospodaření zemědělců. Zemědělci zase
mají požadavky na poskytnutí podpor
ke kompenzaci omezeného hospodaření nebo k pokrytí zvýšených nákladů při
hospodaření v OPVZ. Z diskuze vyplynulo, že bez účasti státu formou dotací či
jiných podpor, nedojde k uspokojení požadavků všech stran. Družstvo Slezská
Dubina hospodaří na pozemcích, na
kterých bylo v roce 1992 vyhlášení PHO
II. vnitřní a vnější (k.ú. Vítkov, Větřkovice, Dolejší Kunčice, Nové Vrbno). PHO
zabírá výměru cca 190 ha. Nedostáváme žádnou kompenzaci, přitom jsme
zhruba polovinu plochy PHO zatravnili
a na druhé polovině máme při hospodaření na orné půdě zvýšené náklady.
SmVaK Ostrava, který je správcem přivaděče, nemá zájem vyplácet náhrady.
Proto jsem doufal, že budou stanovené
pevné sazby kompenzace na hektar.
Zatím tomu tak není.
Na workshopu zaznělo, že protipovodňová opatření jsou součástí projektu

pozemkových úprav. Jako zemědělci
můžeme pouze zatravňovat, technická opatření (záchytné příkopy, půlehy)
nespadají do naší kompetence. Tím se
dostávám k návrhu, který bych měl.
Povolit výstavbu "provizorních" technických opatření a jeho zafinancování
státem do doby, než bude v rámci KPÚ
vyřešena protipovodňová ochrana daného území. Aktuálně je zjednodušené
povolování výstavby tůni a záchytných
nádrží k zadržení vody v krajině, která
je také dotačně podporovaná státem.
Proč by nemohla být legislativně zjednodušená výstavba takovýchto záchytných příkopů a průlehů? V katastru
naší obce připravujeme společně s
obcí Větřkovice realizaci záchytné nádrže a tůně na dvou místech. Spolupracujeme přitom s doc. Podhrázskou
a prof. Dumbrovským. Když máme
dokončené KPÚ je tato realizace mnohem rychlejší. Ale hodně obcí ještě
tato KPÚ nemá."
• Zemědělci konstatují, že požadavkům na kvalitní pitnou vodu rozumí a řada z nich by ráda vyhověla
požadavkům na lepší způsob hospodaření v OPVZ, ale je třeba, aby
proto něco udělal stát a nejlépe
způsobem pozitivní motivace, aby
hospodařící subjekty byly za pozitivní změny v hospodaření formou
dotací odměněny.
• Z přednášek i diskuze vyplynulo,
že efektivní a motivující pro hospodařící subjekty by bylo nedostávat
dotaci "na hektar", ale za realizaci
opatření v krajině na podporu biodiverzity, zvyšování kvality půdy a
vody. Je třeba zdůraznit, že zřizování neproduktivních ploch by mělo
probíhat v rámci obecné ochrany,
která je platná pro všechny stejně
a za všech okolností.
• Naprosto jednoznačně se všichni
shodli na tom, že při hledání řešení situace v problematice náhrad
v OP a aplikace pesticidů je nutné
zapojit jak vodohospodáře, tak
i zemědělce a další odborníky z
praxe, včetně výzkumných institucí. Zároveň by měla spolupracovat
ministerstva zemědělství, životního
prostředí a zdravotnictví. Bez vzájemné diskuze a spolupráce není
možné tuto problematiku posunout
dál.
• Rovněž je třeba novelizovat vyhlášku MZe č. 137/1999 Sb., která je v
některých ustanoveních v rozporu s
platným vodním zákonem.
Veronika HLAVÁČKOVÁ
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Příjezdová cesta
Máme jeden areál se stavbami také na pronajatých pozemcích, pozemky užíváme na základě
nájemních smluv bez problémů. Před dvěma měsíci nastal problém – majitel pozemku, přes
kterého vede jediná příjezdová cesta k našemu areálu se stavbami a skladem ( a není součástí areálu ani nemáme smlouvu na jeho užívání), v místě vjezdu osadil pozemek bránou a zamknul. Jiný způsob, jak se dostat do našeho areálu neexistuje. Majitel nechce nic řešit. Má na to
právo?
Základní otázka je to, jak je onen pozemek, jehož majitel Vám brání, v katastru
nemovitostí veden. Pokud je veden jako
cesta/ostatní komunikace, ostatní plocha/účelová komunikace, zjevně jedná
protiprávně, nemá-li souhlas k uzavření
průchodu souhlas silničního správního
úřadu viz § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (obecní úřad).
Znaky účelové komunikace jsou tyto :
• Jde o zřetelnou dopravní cestu,
• Slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků,
• Existuje souhlas vlastníka s užívání komunikace veřejností (stačí nepochyb-

ný souhlas předchozího vlastníka),
• Existuje nutná komunikační potřeba.
V takovém případě je na Vás podat tomuto orgánu podnět k prošetření věci,
výsledkem by měla být povinnost odstranit překážku a uvést komunikaci do
původního stavu, příp. pokuta.
Vedle toho se může vlastník pozemku
výše uvedenou činností dopustit porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
§ 63, odst. 1:
bez povolení orgánu ochrany přírody a
krajiny (zde je příslušný obecní úřad s
rozšířenou působností) nelze veřejně přístupnou veřejnou účelovou komunikaci

zřizovat nebo rušit. A opět přichází možnost dát podnět k prošetření věci s přikázáním uvést komunikaci do původního
stavu (§ 86 ZOPK vč. pokuty dle § 88).
Tolik tedy, je-li pozemek zapsán v Katastru nemovitostí, jak výše uvedeno. Pokud by byl zapsán jinak, může to být pro
Vás komplikace, kterou bych navrhoval
řešit jednáním s jeho majitelem a případně raději úplatou za užívání. Pokud
by jednání nevedlo k cíli, nezbývá než
soudní cesta s návrhem na zřízení nezbytné cesty ve smyslu § 1029 a násl.
Občanského zákoníku, což je samozřejmě cesta zdlouhavá.

Obnova historické cesty

Naše společnost hospodaří na bloku OP, jednotlivé pozemky má v pronájmu. Středem vede
pozemek, bývalá cesta, patřící městu. Město chce nájemní smlouvu vypovědět a pozemek
zatravnit. Na hranicích pozemku hodlá vysázet alej. Existuje možnost, jak by tomu - nejspíš
vlastníci sousedících pozemků mohli zabránit?
Pokud výpověď a ukončení nájemního vztahu proběhne řádně, může majitel s pozemkem naložit dle svého
uvážení. Omezení pro vysazení aleje ale existuje. Dle odst. 1) § 1017
zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se
soused zdržel sázení stromů v těsné
blízkosti společné hranice pozemků,
a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst,

aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 m a pro
ostatní stromy 1,5 m.
Výjimky upravuje odst. 2 § 1017 OZ,
ale žádná z nich se nevztahuje na
uvedenou situaci. Ani rozhrada (dle §
1024 OZ).
Rozumným důvodem pro požada-

vek dodržení vzdálenosti jistě může
být to, že na poli se musí pohybovat
stroje a větve přesahující přes hranici
pozemku by jim překážely. Navíc kořeny by s největší pravděpodobností
zasahovaly do sousedního pozemku,
což by překáželo při zpracování půdy
a narušovalo činnost, resp. by docházelo ke snižování úrodnosti půdy v
dosahu kořenového systému vysazených stromů.

Členství v družstvu a pracovní poměr
V našem družstvu došlo k situaci, kdy místopředseda družstva dal výpověď z pracovního poměru. Členem družstva a
místopředsedou však zůstal. Chtěl bych vědět, jaké má jeho výpověď důsledky a jaké důsledky to má pro družstvo.
Pravděpodobně jediným důsledkem
jeho výpovědi pro družstvo je ztráta zaměstnance a nutnost hledat náhradu.
Uvedené pochopitelně platí za předpokladu, že družstvo nemá ve stanovách
vázáno členství na pracovní poměr. Jde
konkrétně o ustanovení § 579 odst. 2
zákona č. 90/2012 Sb., kde je stanoveno, že je-li dle stanov podmínkou členství v družstvu pracovní poměr člena k

družstvu, končí členství dnem zániku
pracovního poměru (nicméně i v tomto
případě mohou stanovy určit, že členství
zánikem pracovního poměru nezaniká).
V tomto smyslu tedy záleží na úpravě
stanov družstva. O takovéto úpravě stanov se v dotazu nezmiňujete a dle mých
zkušeností je podobné provázání členského a pracovního poměru ojedinělé.
Jinou otázkou však je, jak bude vnímat

a jak posoudí tento jeho krok (výpověď
z pracovního poměru) členská schůze,
tj. zda bude i do budoucna akceptovat,
že funkci člena představenstva a místopředsedy družstva bude zastávat někdo,
kdo v družstvu nepracuje - z právního
hlediska to však problém není (s uvedenou výjimkou viz výše).
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HAVEL & PARTNERS s 6 kancelářemi v Praze,
Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě
je s týmem 29 partnerů, cca 150 advokátů
a 220 právníků největší nezávislou právnickou
ﬁrmou ve střední Evropě
Více než 1 500 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, 100 největších světových společností Fortune 500 a téměř
50 společností z Czech Top 100
Tým vysoce kvaliﬁkovaných advokátů kanceláře
poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně ve
všech oblastech právní specializace a pro klienty ze všech podnikatelských oborů
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Rozsáhlé know-how v souvislosti s dotačními
programy pro zemědělství a lesnictví na úrovni
České republiky i Evropské unie
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Specializovaný tým odborníků pro oblast zemědělství, potravinářství a lesnictví; exkluzivní
partner Zemědělského svazu České republiky
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Nákup a prodej zemědělských či potravinářských podniků včetně akvizičního ﬁnancování
a smluvního poradenství, právní poradenství při
veřejnoprávním povolování fúzí a akvizic, spolupráce s ministerstvy a dalšími orgány veřejné
správy a vládními organizacemi
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roku v České republice
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Nejlepší právnická rma
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v České republice
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