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Čerstvé 
a kvalitní 
potraviny?
Nakupujte přímo  
od zemědělců!

www.najdizemedelce.cz 

Chcete nakupovat regionální potraviny přímo od zemědělců?
Na stránkách www.najdizemedelce.cz můžete najít zemědělce, který 
hospodaří ve vašem okolí a současně nabízí prodej přímo „ze dvora“. 
U každého prodejce je uvedena adresa, otevírací doba  a samozřejmě 
sortiment prodeje.
 
Jste zemědělec a chcete nabízet své potraviny?
Kontaktujte Zemědělský svaz ČR, napište nám na info@najdizemedelce.cz. 
Pro členy Zemědělského svazu ČR je tato služba ZDARMA.
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Původně jsem chtěl psát, jaký je letošní rok zvláštní. Ale 
pak jsem si uvědomil, že nejde ani tak o zvláštnost, jako 
jinakost. Neustále se na nás valí spousta informací, vět-
šinou negativních, stále se dozvídáme, jak jako zeměděl-
ci škodíme krajině, zvířatům ohrožujeme společnost. Na-
štěstí víme, a máme to podloženo již několika průzkumy, 
že jde o  výkřiky výrazné menšiny, mnohdy ovlivněné 
vlastními obchodními či jinými zájmy.

Musím se podělit o jeden úspěch, který jsme zazname-
nali. Tedy jako úspěch to chápu já, možná z jiného po-
hledu může jít o  narušení vlastní komfortní zóny. Před 
dvěma roky jsme začali natáčet krátká videa, ve kterých 
ukazujeme vzorné chovatele hospodářských zvířat. Tuto 
sérii jsme rozšířili o stanoviska odborníků na jednotlivá 
témata a přidali jsme několik videí, ve kterých upozorňu-
jeme na některé manipulace v „dokumentech“, ukazují-
cích „fakta, která měla zůstat skryta“. A dočkalo se nám 
opravdu velké pozornosti. Na našich sociálních sítích 
se v míře větší než malé začali objevovat komentáře od 
sekty veganů. Zdaleka nereagují na všechny příspěvky, 
ale jejich demagogické komentáře mohou být pro něko-
ho nepříjemné. Ostatně to dobře vědí a podobnou tak-
tiku využívají i v jiných případech. Mnozí s nimi diskutují 
a snaží se je přesvědčit, že se mýlí. Rovnou musím na-
psat. Abyste změnili jejich styl uvažování, museli byste 
být zkušený psycholog nebo psychiatr a mít je v klasic-
ké péči. Ovšem diskuse s nimi jsou důležité. A to z toho 
důvodu, že naše stránky již mají poměrně vysoký dosah 
a komentáři se promlouvá právě k těmto návštěvníkům.

Trochu z  jiného soudku, i  když letos obvyklému. Při-
znám se, že takový tlak na změnu struktury českého 
zemědělství si za několik desetiletí nepamatuji. Vzniknul 
nám nový třídní boj, dokonce s podobnou rétorikou, jen 
byli uhlobaroni nahrazeni agrobarony. Narážím tím i na 
výrazné navýšení platby na první hektary. Trochu mi to 
připomíná dobu minulou, kdy každý, kdo nějak vyčníval, 
musel být po zásluze potrestán. Dokonce i  argumenty 
jsou podobné. Byť se jejich autoři zaštiťují pravicovou 
orientací. Ale možná nyní k  pravicové politice takové 
kroky patří. Realitu ale už nyní pociťují všichni, nejen ti 
střední a větší, které mělo toto rozhodnutí poškodit.

Ovšem platba na první hektary je jen vrcholek ledovce. 
V novém strategickém plánu je daleko více „kulišáren“, 
které budou mít dopad prakticky na všechny. Ať jde 
o dělení půdních bloků, nebo změna klasifikace erozně 
ohrožených půd. A to nemluvě o dalších, krizových neo-
patřeních, která naše exekutiva provedla. Všude v našem 
okolí bojují vlády už od konce minulého roku s nepřízni-
vým vývojem na poli energií. Ta naše nechala všechny 
podnikatele i obyvatele pořádně vykoupat a těsně před 
volbami slíbila zastropování. Jen tak mimochodem, ještě 
nyní není zcela jasné, koho vše se bude týkat. 
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Zemědělský svaz ČR 
zvolil vedení na další 
čtyři roky 
V pražském hotelu TOP Hotelu Praha si členové Zemědělského 
svazu ČR zvolili nové vedení. Funkci předsedy obhájil Martin Pýcha, 
který svaz vede od roku 2011. V představenstvu této zemědělské 
stavovské organizace se obměnila třetina členů. Nové vedení se 
ujalo funkcí na čtyři následující roky. Konference stanovila i základní 
strategické cíle pro vedení svazu.

Vladimír Pícha
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„V uplynulých letech jsme čelili mno-
ha výzvám, které jsme s  větším či 
menším úspěchem zvládli. Poradili 
jsme si s pandemií koronaviru, na ev-
ropské úrovni jsme zvládli tvorbu no-
vých pravidel společné zemědělské 
politiky. Ovšem současně přišlo tvrdé 
vystřízlivění v podobě strategií Zelené 
dohody a následně s národními pra-
vidly společné zemědělské politiky,“ 
prohlásil staronový předseda Martin 
Pýcha ve zprávě účastníkům konfe-
rence. Nepříznivou situaci podle jeho 
slov zesílila energetická krize, umoc-
něná napadením Ukrajiny Ruskem 
a nepříznivým vývojem cen energií ale 
i zemědělských komodit.

Podmínky strategického plánu spo-
lečné zemědělské politiky (SZP) 
byly přes nesouhlas většiny země-
dělských podnikatelů zásobujících 
český trh potravinami odeslány 
k  finálnímu schválení. Zemědělský 
svaz přesto neztrácí naději na nale-

zení zdravého rozumu a bude dále 
bojovat za uplatnění svých postojů. 
„Nejde přitom jen o  nerovné pod-
mínky při vyplácení přímých plateb, 
ale především o  nesmyslné ome-
zování produkce českých potravin 
pomocí opatření, která značně sníží 
produkci, přičemž jejich příznivý vliv 
na životní prostředí je přinejmenším 
sporný, pokud není přímo škodlivý,“ 
říká Martin Pýcha. K  těmto pod-
mínkám patří snižování spotřeby 
prostředků na ochranu rostlin, sni-
žování spotřeby hnojiv, dělení půd-
ních bloků nebo úřední označení 
ploch ohrožených erozí. Ve většině 

uvedených parametrů je české ze-
mědělství mezi nejlepšími v EU.

Strategické cíle vedení  
ZS ČR

Členové Zemědělského svazu ČR na 
konferenci uložili novému vedení usi-
lovat o úpravu podmínek SZP, zejmé-
na s ohledem na nerovné podmínky 
mezi některými formami podnikání 
a  na základě velikosti. Rovněž musí 
nové vedení usilovat o úpravu někte-
rých parametrů a nastavení standar-
dů správné zemědělské praxe, které 
v  současné podobě neúměrně zne-
snadňují zemědělské hospodaření. 
Vedení má také usilovat o řešení cen 
za energie za srovnatelných podmí-
nek pro podnikatele napříč EU nezá-
visle na velikosti nebo formě podniká-
ní. Vedení svazu se musí na národní 
i unijní úrovni snažit o přehodnocení 
nereálných nástrojů k naplnění Zele-
né dohody. 

„Určitě musíme řešit i  odhadova-
ný odchod až třetiny pracovníků 
do roku 2030 do důchodu nebo 
mimo obor. Stejně jako významně 
zlepšit vzdělávání ohledně nových 
zemědělských technologií. Nové 
technologie, využívání dat či pre-
cizní zemědělství by měla být zahr-
nuty do vzdělávacích programů na 
každé střední zemědělské škole, 
přitom se obor teprve nyní oteví-
rá na České zemědělské univerzitě 
v  Praze,“ dodává Pýcha. Podle 
něj je třeba také zvýšit informova-
nost o zemědělství a zemědělcích 
u veřejnosti.

Vyjednávání v rámci EU  
o roce 2028
Podle Martina Pýchy se už začíná 
vyjednávat o nové zemědělské politi-
ce, která by měla začít platit od roku 
2028. „Aktuální pravidla zemědělské 
politiky se vyjednávala pět let a obá-
vám se, že další vyjednávání bude 
stejně dlouhé,“ řekl. 

Podle něj Evropská komise stále vy-
sílá signály o  tom, že bude mít do 
budoucna stále větší nároky na eko-
logizaci provozů, například se plánuje 
směrnice o hnojivech nebo legislativa 
ohledně přírodních stanovišť. „Evrop-
ská komise se chová, jako kdyby si 
neuvědomovala, jak moc se podmín-
ky změnily. Není to jenom o  krizích, 
ale také o finančních zdrojích, proto-
že všechny investice do ekologizace 
něco stojí. A  někdo je musí zaplatit. 
Evropská komise se přitom chová, 
jako by státní pokladny byly bezedné, 
jako kdybychom nebyli zadlužení, jako 
kdyby nebyl problém financovat další 
ekologizaci. A když říkáme, že to bu-
dou muset zaplatit lidé v cenách po-
travin, tak se komise této skutečnosti 
vyhýbá,“ doplnil Pýcha. K přehodno-
cení ostatně Komisi vyzval i Evropský 
parlament, který ji vyzval, aby „už 
nepředkládala návrhy, které by moh-
ly ohrozit potravinové zabezpečení 
v Evropské unii“.

ZVOLENÉ VEDENÍ  
ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR:

Předseda 
Ing. Martin Pýcha

Statutární místopředseda  
Ing. Jaroslav Vaňous  

(ZD se sídlem ve Sloupnici)

Místopředseda  
Ing. Martin Lev  

(Agrocentrum Jizeran a.s., Semily)

Místopředseda  
Ing. Svatopluk Müller  

(Zemagro s.r.o., Strážovice)

Předseda kontrolní komise  
Ing. Jaroslav Navrátil  
(ZD Senice na Hané)



ZNÁME I JEDNODUŠŠÍ
ZPŮSOB, JAK CHRÁNIT

VAŠE CHOVY

Pojištění zvířat s nejširší pojistnou ochranou na trhu

Jaké jsou výhody našeho pojištění?

•  Pojišťujeme všechny druhy hospodářských zvířat a koní

•  Poskytujeme kvalitní a rychlou likvidaci škod

241 114 114  |  www.generaliceska.cz

Generali Česká pojišťovna
je partnerem Agrární komory ČR
a Zemědělského svazu ČR.



AGRI-PRECISION s.r.o. 
U Malovaného Mlýna 1509
664 91 Ivančice

+420 702 160 560

+420 724 914 989

+420 720 965 405

+421 948 873 397www.AGRI-PRECISION.cz

info@agri-precision.cz

Jednotný systém pro přesné řízení, dávkování a komunikaci 
všech strojů jakékoliv značky a stáří pro Vaší farmu.

Přesný autopilot, variabilní aplikace a ISOBUS
Vzdálený přenos dat mezi stroji a různými informačními systémy
Univerzální formát hranic, navigačních linií, variabilních map a dalších dat polí
Vzdálený servis, podpora a aktualizace pomocí zrcadlení displeje

Komplexní autopiloty RAVEN

PREFARM

Hranice
Výnosové mapy
Aplikační mapy

LPIS

Hranice
Zákresy

Navigační linie

AGRI-PLAN

Hranice
Navigační linie

Dělení pozemků

TECHNICKÁ
PODPORA

Zrcadlení displeje
Aktualizace software

Kalibrace systému

DALŠÍ
SOFTWARE

GIS
Aplikační mapy
Navigační linie

NAVI
KOMPLEX
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Konference 
zvolila vedení 
Zemědělského 
svazu ČR
Po čtyřech letech se sešla konference Zemědělského svazu 
ČR, která je jeho nejvyšším orgánem. Posláním konference 
Zemědělského svazu je zvolit vrcholné orgány, zhodnotit 
činnost svazu od konference konané v r. 2018, přijmout 
programové zaměření na období 2023 až 2026, jakožto  
i další svazové dokumenty. 

Martin Pýcha
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Můžeme konstatovat, že konferen-
ci předcházela řádná příprava: Ve 
stanoveném termínu se uskutečnily 
(v  intencích schválených jednacích 
a volebních řádů) valné hromady ve 
všech územních organizacích svazu, 
na kterých byli zvoleni noví členové 
výboru. Rovněž se uskutečnily před 
konferenční krajské rady v  krajích 
a  došlo ke zvolení nových před-
sedů krajských rad – členů před-
stavenstva. Také proběhlo jednání 
Sdružení mladých manažerů ZS ČR 
a Družstevní rady a jejich členové si 
zvolili své předsedy – členy předsta-
venstva. Na této konferenci, obdob-
ně jako na dřívějších konferencích, 
se členové zabývali záležitostmi tý-
kajících se jak Zemědělského svazu, 
tak i stavem a rozvojem zemědělství 
v ČR v kontextu Společné zeměděl-
ské politiky EU. Jde nám o  to, aby 
členství bylo přínosem, abychom 
spojovali síly a  svaz pomohl řešit 
problémy v  regionálním, národním 
i evropském měřítku.

Zemědělský svaz má dlouhodobou 
(55letou) tradici, v  průběhu doby se 
stal největší zaměstnavatelskou or-
ganizací v zemědělství. Prošel nejrůz-
nějšími změnami obsahovými, struk-
turálními i změnami svého názvu. Stal 
se jednou z největších nevládních ze-
mědělských organizací v ČR a po léta 
je součástí největšího evropského ne-

vládního sdružení zemědělců COPA/
COGECA. Zemědělský svaz České 
republiky koncem roku 2020 (popr-
vé od roku 2009) překonal úroveň 1 
000 členů. Aktuálně sdružuje 1 032 
členů: Z  toho je 336 zemědělských 
družstev, 298 akciových společností, 
182 společností s  ručením omeze-
ným a 216 ostatních členů (odbyto-
vá družstva, pěstitelské svazy, školy 
atd.). Lze konstatovat, že členská 
základna je stabilní. Zemědělský svaz 
jako zástupce zemědělství je více jak 
po čtvrtstoletí zapojen do činnosti tri-
partity (Vláda ČR – Zaměstnavatelé – 
Odbory). Je členem Konfederace za-
městnavatelských a podnikatelských 
svazů, která je oficiálním připomínko-
vým místem. Předseda svazu během 
svého mandátu uskutečňoval/usku-
tečňuje jednání s premiéry vlády ČR, 
ministry zemědělství ČR i  s  dalšími 
vysokými představiteli u nás i v orgá-
nech EU. Ředitel svazu je poradcem 
ministrů zemědělství. 

Podle základních svazových doku-
mentů (programové zaměření činnos-
ti a usnesení konference) Zemědělský 
svaz plní funkce v  podnikatelském 
a  producentském směru, podporuje 
družstevnictví, má zaměstnavatelské, 
sociální funkce a  rozvíjí vztahy k EU 
i  mezinárodní činnost. Na zabezpe-
čení svého poslání svaz vyvíjí legisla-
tivní, právní, poradenskou, inovační, 

projektovou i osvětovou činnost. Za-
bývá se rovněž environmentálními zá-
ležitostmi, a to včetně ochrany země-
dělského půdního fondu. Podporuje 
rozvoj zemědělských odbytových or-
ganizací. Svaz vyvíjí maximální ak-
tivitu v  poskytování informací svým 
členům, ve svých vnějších vztazích 
i v zapojování mladých lidí do práce 
v zemědělství. Sdružení mladých ma-
nažerů na Zemědělském svazu má 
dlouhodobou tradici a na svazu exi-
stuje již od roku 2005.

Ve svazové činnosti naplňoval pro-
gram vytýčený předchozí konferencí 
svazu (v listopadu 2018) a také všemi 
usneseními výboru svazu. Aktivně vy-
jednával o zájmech členů svazu, čes-
kého zemědělství, a  to včetně refor-
my SZP, zeleného údělu i financování 
podpor a průběžně zkvalitňovali lob-
bing i  poskytování informací svazo-
vým členům. Svaz včas upozorňoval 
představitele vládní exekutivy a  za-
stupitele na problémy v agrární politi-
ce a loboval za jejich řešení. Uplatňo-
val připomínky i  vlastní konstruktivní 
návrhy a stanoviska.

Aktivity na centrálních úrovních sou-
stavně doplňoval o  regionální úrov-
ně a  neméně důležitou komunikaci 
a součinnost se zástupci politických 
stran v  regionech. Mimo jiné navr-
hoval opatření k  přípravám kapitol 
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MZe ČR ve státním rozpočtu pro 
jednotlivá léta, a to i prostřednictvím 
Zemědělského výboru Poslanecké 
sněmovny. Všestranně a včas o tom 
členům poskytoval informace. Letos 
intenzivně usiloval o změnu překotně 
upraveného Strategického národní-
ho plánu pro zemědělství (šlo např. 
o  změnu přehnané úrovně redistri-
butivní platby v I. pilíři). Snažil se při-
spět k oslabení silných environmen-
tálních ambicí Green Dealu tak, aby 
neznamenal znevýhodnění českého 
zemědělství a  snížení potravinové 
soběstačnosti ČR. 

Snažil se maximálně na příslušných 
místech vyzývat k docenění země-
dělské prvovýroby a  upozorňovat 
i na to, že zemědělství má svá spe-
cifika (existující objektivně a  nezá-
visle na lidské vůli) a není to odvětví 

jako každé jiné. Vyplývá to z  jeho 
vazby mj. s  přírodou, živými orga-
nismy i s biologickými procesy. Ná-
vratnost vkladů např. do půdy nebo 
chovu skotu, trvá mnoho let. V ze-
mědělství je objektivně dosahová-
no vyšší rizikovosti, nižší ziskovosti 
a nižší výnosnosti vloženého kapitá-
lu než v  průmyslu. Považujeme za 
důležité, aby v  předkládaných po-
zicích České republiky byla zo-
hledňována stanoviska nevládních 
zemědělských organizací, které se 
problematikou každodenně a dlou-
hodobě zabývají a mají k ní nejblíže. 
Z hlediska národních zájmů nám jde 
o  prosperitu tuzemských podnika-
telských subjektů, o zachování kon-
venčního zemědělství, o potravino-
vou soběstačnost ČR a  o  to, aby 
se produkční potenciál zemědělství 
nejen zachoval, ale i rozvíjel. 

Prosazovat naše zájmy v této přelo-
mové době není snadné, proto jsme 
letos museli přistoupit ke zdůrazně-
ní našich požadavků na veřejnosti 
a  postavit se proti vládnímu agro-
hazardu. A  to nejprve na pražské 
demonstraci a  pak dále na řadě 
protestních akcí jak v hlavním měs-
tě, tak v regionech. I na tomto mís-
tě děkujeme za podporu a  účast. 
Nejsme jediní evropští zemědělci, 
kteří mají k  agrární politice výhra-
dy a na veřejnosti s nimi v letošním 
roce vystoupili: Protesty zemědělců 
s traktory se uskutečnily v Němec-
ku, Nizozemí, ve Francii, Polsku, 
Slovensku, Řecku či v Irsku, kde se 
zemědělci začali dostávat do exis-
tenčních potíží. Největší protestní 
akce zemědělců (150-200 tisíc lidí) 
se uskutečnila v ulicích španělské-
ho hlavního města Madridu. Např. 
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v  červnovém protestu v  Nizozemí 
zemědělci protestovali hlavně kvů-
li naddimenzovaným požadavkům 
na zemědělce kvůli čistotě životní-
ho prostředí a  záměru snížit stavy 
zvířat. Mají odhady, že 1/3 firem 
tam kvůli tomu skončí. Potíže jsou 
v  různých zemích podobné: růst 
cen zemědělců je pomalejší než cen 
vstupů, zdražování úvěrů, přílišné 
stupňování agro-envi požadavků. 
Je tu tlak na navyšování biovýro-
by, přitom poptávka po dražší bio 
produkci s  ohledem na nastupující 
recesi klesá.

Jde o to, že podnikatelské podmín-
ky drtí zemědělské firmy bez ohledu 
na výši obdržených dotací a  také 
bez ohledu na jejich velikost. Před-
mětem kritiky zemědělců je i tlak na 
útlum konvenční produkce. Země-
dělci se s ním těžko smiřují a pou-
kazují na to, že na jedné straně svě-
ta (v Evropě) se produkce má snížit, 
aby se klima mohlo více vyčistit, ale 
v  zámoří agrární produkce stoupá 
dál, kácení pralesů se zvyšuje a ce-
losvětové znečištění se tak zvyšuje. 
Svaz, stejně jako další organizace, 
také poukazuje na to, že vzhledem 
k válce na Ukrajině, geopolitickému 
napětí a  v  té souvislosti k  úbytku 
zemědělské produkce v  této části 
světa – je žádoucí produkční poten-
ciál držet a  nikoliv snižovat. Nejen 
Zemědělský svaz ČR vedený před-
sedou Martinem Pýchou, ale i např. 
prezident Německého svazu země-
dělců (DBV) Joachim Rukwied pou-
kázali na velkou vzdálenost politiků 
s rozhodovací pravomocí od země-
dělské praxe a jejich potřeb.

Zemědělský svaz ČR pokračuje 
v aktivitách na podporu zájmů čle-
nů. Právě končící funkční období 
2019-2022 patřilo v  historii sva-
zu k  těm nejtěžším. Museli jsme 
v něm čelit několika vlnám korona-
virové pandemie, opětovné finanč-
ní a  hospodářské krizi, světovému 
geopolitickému napětí i  válce na 
Ukrajině. Mezinárodní vývoj je těž-
ko předvídatelný. Energií i potravin 
v budoucnu může být méně. Vyso-
ké ceny komodit na světovém trhu 
budou v  příštích dvou letech pře-
trvávat (upozornila na to Světová 
banka). Souhlasíme s  těmi politiky, 
kdož vyzývají k  tomu, že zeměděl-

ství a  potravinářství by mělo být 
zařazeno do kritické infrastruktury 
státu. Ceny rostlinných komodit vy-
stoupaly na maxima, ještě rychleji 
ale stoupaly ceny vstupů. Nejvyš-
ší akcelerací prošly ceny energií 
a  pohonných hmot. Inflační spirály 
po celém světě se roztočily. Nejen 
na agrárních trzích čelíme nepřed-
vídatelnosti i  neplnění původních 
predikcí. Ředitel Petr Král z ČNB na 
webináři České spořitelny na téma 
inflace, konaném 12. 4. 2022 uvedl: 
„Vrchol inflace máme ještě před se-
bou. Bude vrcholit na úrovni kolem 
14 % v meziročním vyjádření. Nej-
větší hrozbou je válečný konflikt na 
Ukrajině, který je neekonomickou 
a  naprosto nepredikovatelnou zá-
ležitostí. Důsledky tohoto konfliktu, 
jak krátkodobé, tak dlouhodobé, 
nedokážeme nyní ještě v plném roz-
sahu domyslet.“

V neposlední řadě se musíme umět 
vypořádat i se zeleným údělem, kte-
rý se v  těchto těžkých dobách stal 
z  vůle Bruselu nedílnou součástí 
reformy SZP EU. Vláda SRN i  Ev-
ropská komise jsou velkými zastán-
ci zeleného údělu. Místopředseda 
komise a  hlavní garant ekologické 
transformace EU F. Timmermans 
na konci dubna znovu a tvrdě odmítl 
tlaky na zastavení plnění ambicióz-
ních ekologických cílů (Green Deal 
vč. F2F). Představitelé těchto dle 
něho nežádoucích tlaků jen použí-
vají probíhající válečný konflikt jako 
záminku k  tomu, aby nutný zelený 
trend zastavili. Mezi kritiky Green 
Deal patří: ZS ČR, DBV, COPA/
COGECA, Francie reprezentovaná 
prezidentem Macronem i  největší 
politická frakce v EP (EPP/Evropská 
lidová strana) aj. Předseda Země-
dělského výboru Evropského par-
lamentu Lins dal za pozitivní vzor 
Francii, která se snaží na vážnou 
situaci reagovat a  prosazovat zá-
jmy zemědělství (a  to na rozdíl od 
německého ministra Özdemira), 
který (přeneseně řečeno) pro ze-
mědělství nedělá to, co zemědělství 
potřebuje. Spolkový ministr země-
dělství Cem Özdemir na prestižním 
světovém potravinářském veletrhu 
ANUGA v Kolíně nad Rýnem např. 
upozorňoval např. na to, že chov 
hospodářských zvířat navyšuje emi-
se skleníkových plynů v  Německu 

a také na to, že nadměrná spotřeba 
masa je zdravotním rizikem. Uvedl, 
že aby SRN splnila své náročné cíle 
dané Zákonem o  ochraně klimatu, 
stavy zvířat se musejí snížit. Také 
apeloval na vyšší zařazování potra-
vin rostlinného původu včetně rost-
linných alternativ masných a  jiných 
živočišných výrobků. Jenže tako-
váto nařízení daná vládami nikdy 
fungovat nebudou. Naopak vyvolají 
odpor veřejnosti vůči politikům. Je-
dinou cestou je výchova zákazníka 
ke změně spotřebitelského chování, 
a to je cesta pomalá a dlouhodobá. 
Tedy přesný opak toho, co se nyní 
děje ze strany politických představi-
telů EU, ale i jednotlivých zemí.

Naplňuje se předpoklad, že nejná-
ročnější a  nejproblematičtější část 
diskusí a proměn je a bude spoje-
na s  živočišnou produkcí. Výroba 
živočišných komodit v  EU zůstává 
jablkem sváru a  spory ohledně re-
vize cílů Zeleného údělu přetrvávají. 
Celkovou situaci komplikuje to, že 
EU nedokázala snížit míru byrokra-
cie ve společné zemědělské politice 
a nedochází k tomu ani v její refor-
mě, která do zemědělství praktic-
ky přináší více povinností za méně 
peněz. Lze konstatovat, že členské 
země EU rozsáhlá byrokracie zatě-
žuje, což vlastně snižuje konkuren-
ceschopnost Evropy vůči USA i dal-
ším zámořským zemím.

Živočišná produkce udržuje za-
městnanost na venkově po celý rok, 
ovlivňuje celkové výsledky zeměděl-
ství a potřebuje naší prvořadou po-
zornost a ochranu. Pro zemědělské 
podniky nejsou živočišné komodity 
zanedbatelnými, vždyť z  hlediska 
tržeb zemědělských podniků v  ČR 
jsou ze čtyřech hlavních komodit 
dvě živočišného původu. Zároveň 
je živočišná výroba nezbytnou sou-
částí cesty, ke snižování množství 
používaných minerálních hnojiv, 
udržení kvality půdy, biodiverzity 
atd. K tomu je zapotřebí podílet se 
i na rozvoji lidského potenciálu, na 
řešení generační výměny a  do od-
větví zemědělství i do orgánů svazu 
přitáhnout mladé lidi i  další členy. 
Náš svaz nejen na zachování, ale 
i na rozvoj svého potenciálu, sílu ur-
čitě má. 



Z OPAVSKA AŽ DO JAPONSKA.
SEMIX PLUSO STAVÍ NA ZDRAVÉ VÝŽIVĚ A OCHRANĚ PŘÍRODY

Třebaže dnes Semix Pluso vyváží výrobky 
do 35 zemí světa, zůstává nedílnou součástí 
Opavska. Společnost, jejíž historie sahá 
do začátku 90. let, aktivně ochraňuje životní 
prostředí a zakládá si na lokálních surovinách. 
V jejím portfoliu najdete pestrou škálu produktů, 
od celozrnných cereálií přes cukrářské směsi až 
po mlékárenské produkty a kvalitní mletý mák. 
Firma přitom původně vznikla jako malé 
pekařství v srdci Slezska.

Vše začalo pár měsíců po revoluci, kdy se 
na Horním náměstí v Opavě otevřela jedna 
z prvních soukromých pekáren v regionu. 
Nesla název Sezam a denně nabízela 
čerstvý chléb a rohlíky, ale i méně 
tradiční chutné pečivo, které se mezi 
Slezany okamžitě stalo hitem. „Ihned 
po oficiálním otevření pekařství jsme 
zaznamenali obrovský zájem zákazníků. 
Rádi vzpomínáme na fronty, které se před 
obchodem tvořily,“ líčí ředitel a jednatel 
firmy Michal Čižmár, kterého doplňují zakladatelé a společníci 
Kamil Lisal a Pavel Kratochvíl. Velké nadnárodní společnosti 
tou dobou na tuzemském trhu zatím nepůsobily a o vyhlášené 
pečivo, náplně a zlepšující přípravky Sezamu sílil zájem mezi 
pekaři i spotřebiteli.

V polovině 90. let vznikla ze základu pekárny Sezam firma 
Semix. Nabídka nově pojmenované společnosti zahrnovala 
nejen výrobky z kynutého těsta, ale i pudingy, knedlíky a různé 
typy směsí pro pekaře. Postupně začala pod svou značkou 
dodávat produkty nejen do vlastních prodejen, ale také do jiných 
maloobchodů, obchodů se zdravou výživou i hypermarketů 
napříč republikou. Vedení společnosti přitom nikdy neztratilo 
vazbu ke svému rodnému kraji. „Jsme opavští patrioti. Narodili 
jsme se tady a snažíme se zachovat, vylepšit a další generaci 
předávat, co jsme zdědili. Semix je současně i významným 
zaměstnavatelem pro Opavsko a okolí,“ dodává Čižmár.

Co země, to jiné chutě

Semix Pluso nyní exportuje zboží do 35 zemí světa, mezi 
nimiž nechybí Japonsko, Saúdská Arábie, Jižní Korea a USA. 
Každá oblast má svá specifika. Jaké výrobky se těší popularitě 
třeba v Asii? „Naše receptury umíme přizpůsobit. Například do 
Japonska jsme dodávali müsli srdíčka s chia semínky a quinoou 

s medem, kokosem a kakaovými boby,“ 
vyjmenovává Michal Čižmár s tím, že 
hlavním trhem zůstává Evropa. Vzhledem 
k poloze výrobního závodu se k expanzi 
do zahraničí přirozeně nabízely sousední 
státy. Pobočky se postupně otevřely 
na Slovensku, v Polsku a nakonec také 
v Maďarsku.  
 
Od roku 2009 skupují majitelé společnosti 
Semix Pluso pozemky nivních luk u řeky 

Opavy. Oblast Slezska totiž dlouhodobě trpí intenzivním 
zemědělstvím na úkor přírody, a všechny biotopy lze proto bez 
nadsázky označit za ohrožené. „Rozhodli jsme se využít svých 
možností a vytváříme lokality restaurující přírodu,“ říká Čižmár. 
Semix se stará o Kobeřickou stráň, louku U Kruháče nebo stepní 
lokality v obci Krčmaň. Velké pozornosti se v posledních letech 
dočkal Raduňský mokřad, a především Kozmické ptačí louky. Na 
tomto pozoruhodném místě najdeme také pozorovatelnu Petra 
Čolase, někdejšího dlouholetého ředitele Zoo Ostrava.

Semix se drží pravidla „nakupovat kvalitně a co nejblíže“. Na 
šetrných výrobních postupech stále více záleží i spotřebitelům. 
Čím dál silnější skupinu zákazníků budou dle statistik 
představovat vegani a vegetariáni. Právě na ně se Semix Pluso 
soustředí a do svého portfolia zařazuje veganské výrobky, 
například směs na domácí přípravu veganských burgerů 
s klíčenými fazolemi mungo. 

Semix Pluso už přes 25 let ukazuje, jak efektivně lze propojit 
podnikání se společenskou odpovědností. Ochrana životního 
prostředí je však posláním i pro další generace. „Láska k přírodě 
je emoční záležitost. Ale vědomí, že bez zdravého životního 
prostředí nemůžeme dlouhodobě prosperovat, není prozaické, 
ale tvrdě realistické,“ uzavírá ředitel firmy Michal Čižmár.

„Se společností Semix jsme začali jednat počátkem roku 2003. 
V té době firma vyráběla pekařské a cukrářské směsi, náplně 
a výrobky pro zlepšení kvality chleba a pečiva. Mezi odběratele 
se řadily největší pekárny a mlékárny v zemi. Česká spořitelna 
klientovi během dlouhodobé spolupráce poskytla investiční 
úvěr TOP Podnik na nové technologie pro výrobu celozrnných 
cereálních produktů. Semix se tímto krokem chystal nejen 
do nové oblasti cereálií, ale také do maloobchodu. Již tehdy 

POHLED BANKÉŘE

plánovali prodej jak pod svou značkou, tak pod privátními značkami 
obchodních řetězců. V průběhu let jsme s klientem spolupracovali na 
dalších projektech včetně stavby skladu v areálu nedaleko Opavy. 
V tomto regionu společnost neúnavně pečuje o přírodu a ukazuje, 
jak lze podnikat s opravdovým přesahem.“ 
 
Petr Dolenský  
regionální korporátní centrum Ostrava www.csas.cz/firmy

 
 

SEMIX V ČÍSLECH 

230 zaměstnanců
3 výrobní haly

3 zahraniční pobočky 
35 zemí světa

každoroční obrat přes 500 000 000 Kč
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Ryba,  
která chutná
Provoz rybí farmy v Lážovicích je promyšlen a řešen do posledního detailu 
tak, aby se obešel bez chemie a aby byl šetrný k přírodě co do minimální 
spotřeby vody. Přesto se Rybí zahrada nepyšní známkou BIO. Je tomu 
tak proto, že rostliny, které vodu z kádí s rybami čistí, nesplňují základní 
„bio“ podmínku: nerostou ze substrátu nebo z hlíny, ale „jen“ z vody.

Pavlína Havlová
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Jak by mohla ryba nechutnat jako 
ryba, říkáte si? Nejíte ryby, proto-
že vám vadí typický zápach rybího 
masa? V  aquaponii v  Lážovicích, 
první aqaponii ve střední Evropě, 
chovají ryby natolik jinak, že pak i ji-
nak chutnají. O novém ekosystému, 
který spojuje aquaponii s hydropo-
nií, jsme hovořili s Petrem Velichem, 
vedoucím provozu firmy Aquaponia.

Rybí zahrada působí od silnice velmi 
nenápadně. První, co její návštěvník 
spatří, je budova bývalého teletníku 

s  nápisem Rybí zahrada. Ona „za-
hrada“ se totiž nachází v  prvním 
patře uvnitř budovy a „žije“ z vody, 
která se sem cirkulací dostává z pří-
zemí, kde v bazénech rostou ryby.

Celoročně tu udržují stálou teplotu 
vody (kolem 25 °C) a rostlinám LED 
svícením určují, kdy mají den a noc. 
K vytápění využívají plynovou kotel-
nu, ale do budoucna plánují osadit 
střechy solárními panely. „Celou 
rybí farmu nám utáhne jen jeden je-
diný vrt,“ říká Petr Velich a doplňu-
je, že „zejména pro země, kde musí 
vodou šetřit daleko víc než u nás, by 
tento u nás zatím ojedinělý funkční 
zdroj výroby potravin mohl být velmi 
inspirativní.“ 

Systém aquaponie

Systém aquaponie je rozdělen do 
pěti systémů s  pěti různými ryba-
mi. Vodu tady pravidelně kontrolují 

a měří. Bazény s rybami jsou napo-
jeny na průtoční systém. Jak ryby 
ve vodě rostou, tak v ní vytváří du-
síkaté látky a  rozpuštěné minerály 
a  zatěžují ji vylučováním a  zbytky 
krmiva (ryby tady krmí granulova-
ným krmivem od světového lídra ve 
výrobě krmiv).

Čištění vody obstarávají rostliny. 
Z  bazénů teče voda do filtračních 
nádrží, kde se odloučí kal a nečisto-
ty. Poté se voda vede potrubím do 
prvního patra, kde hydroponickým 

způsobem pěstují zeleninu (saláty 
všech druhů, mangold, papriky, by-
linky – koriandr, bazalka).

Jak to vypadá v zahradě

V zahradě se semena rostlin nejpr-
ve zasadí do tzv. „pěstebního mé-
dia“. Vzrostlou sazeničku zahradni-
ce přemístí do plastových květníků, 
které ukotví do polystyrenové des-
ky, která plave na vodě, již sem 
z  přízemí vhání cirkulační potrubí. 
Z hydroponie pak voda protéká sa-
mospádem přes kořenové systé-
my rostlin. Kořeny rostlin si z vody 
berou živiny – tj. právě ty dusíkaté 
látky a  minerály, které je potřeba 
z vody před návratem do spodních 
bazénů dostat pryč.

O  rostliny v  aquaponii se zahrad-
nice starají denně. Ráno podle ob-
jednávek sklidí, co je potřeba, a do-
plní další vzrostlé sazenice a místo 

nich vysejí další zeleninu. Zároveň 
musí však sklizeň probíhat v  míře 
udržitelné pro chov ryb dole, tzn. 
musí zde být dostatek rostlin, které 
zvládnou přefiltrovat množství vody 
potřebné pro chov ryb.

Hlavní význam spojení 
hydro–aquaponie

Efekt tohoto propojení dvou ekosys-
témů je dvojí. Zaprvé díky tomu, že 
rostliny zbaví vodu dusíkatých látek, 
musí v Lážovicích obnovovat jen 10 
procent vody, zatímco 90 procent 
vody si vyčistí sami. A za druhé díky 
tomu, že zelenina roste ze živin, kte-
ré tvoří ryby v přízemí, mají jistotu, 
že rostliny rostou bez dalšího přida-
ného hnojiva. O bio původu zeleniny 
v této hydroponii tedy není pochyb.

Celý provoz musí být nechemický 
s  ohledem na ryby. Jakmile by se 
totiž jakékoliv přípravky na ochranu 
rostlin přidaly k rostlinám, jiná kvali-
ta vody by okamžitě měla negativní 
dopad na ryby a  rybičky chované 
v  přízemí. Na recirkulační systém 
jsou totiž napojena i akvária, do kte-
rých se vkládají vytřené a oplodně-
né jikry, ze kterých vyrostou rybičky.

Rybí zahrada se totiž pyšní tím, že 
jako jedna z mála farem dokáže roz-
množovat mimo jiné i tilápii nilskou. 
Tento tlamovec africký má speci-
fický způsob rozmnožování. Sami-
ce naklade jikry, samec je oplodní 
a samice je poté nasaje zpátky do 
tlamy, kde má vak, v němž jikry drží 
po dobu 12 dní. Což znamená, že 
po tuto dobu samice nedokáže při-
jímat potravu. Rybičky se stále vrací 
do tlamy k matce i poté, co se vy-
vinou z  jiker (mluvíme tu o  500 až 
700 rybičkách). V  rybí farmě proto 
jikry ze samic vyklepávají a vkládají 
je do akvárií, která slouží jako umělá 
tlama.

Rozmanití obyvatelé 
různě velkých bazénů

Hlavním produktem rybí farmy je 
sumeček africký. „Jeho maso je 
vynikající a  nechutná po rybě. Ani 
struktura jeho masa není typicky 
rybí. Jeho další výhodou je, že su-
meček africký nemá téměř žádné 
kosti. Tuto rybu proto vyhledávají 
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i lidé, kteří jinak rybí maso nejí,“ říká 
Petr Velich. Sumeček africký se na 
maso zpracovává v necelých dvou 
kilech (této jateční hmotnosti dosa-
huje v 36 týdnech).

Když rybičky v  akváriích povyros-
tou, přestěhují je do bazénu, a když 
povyrostou i  tam, tak je přestěhují 
do ještě většího bazénu, aby měly 
ryby dost prostoru k růstu. (Velikost 
bazénů je různá, od objemu 3 tisíce 
litrů až po objem 22 tisíc litrů.)

Kromě sumečka afrického a  tilápie 
nilské tu chovají i sumečka žraločí-
ho známého jako pangasius.

Čerstvé maso ze 
zpracovny přímo 
k zákazníkovi
A jak se rybí maso dostává k zákaz-
níkovi? Pro Rybí zahradu je zásad-
ní, aby dokázali ryby zpracovat tak, 
že zákazníci dostanou rybí maso 
vždycky čerstvé. Ryby proto ráno 
vyloví, ve speciální elektrické omra-
čovací kleci je usmrtí a  ve vedlejší 
vesnici je vyvrhnou, vyčistí a  zpra-
cují. Vakuově balené rybí filety pře-
dají dopravci, který disponuje chla-
dicím boxem, a  tím už maso míří 

přímo k zákazníkovi, který ho obdrží 
nejpozději následující den.

Budoucí plány

Do budoucna plánují rozšířit nabídku 
například o  silné polévkové vývary 
ze zbytků ryb (zatím nabízí na polév-
ku jen vnitřnosti a  skelety z  kapra). 
V plánu mají i rybí paštiky, pomazán-
ky nebo rybí sekanou a hamburgery 
ze sumečka afrického. „Plánů máme 
opravdu hodně a naším cílem je, aby 
se z  našich ryb nevyhodilo vůbec 
nic,“ říká Petr Velich.

Nové provozy

Vedle aquaponie vybudovali v Rybí 
zahradě ještě plachtovou halu, v níž 
chovají studenovodní ryby (kapry, 
jesetery a  pstruhy). Ty už nekrmí, 
jen je drží v čisté vodě po dobu, než 
se z  nich vyplaví nečistoty z  jejich 
předešlého chovu. Zákazník si tak 
může vybrat ze širokého sortimentu 
různých druhů ryb.

V areálu se nachází ještě hala s ba-
zény o objemu 22 tisíc litrů. V těch-
to bazénech ryby od určité velikosti 
dorůstají. Hala je vybavena automa-
tickou filtrací (tedy neprochází přes 

rostliny) a  kal z  filtrace odtéká ven 
do jímky. I  pro tento kal se našlo 
nové využití – poslouží jako hnojivo 
ve skleníku, který tu letos nově při-
stavěli a  který je vybaven automa-
tickou závlahou.

„Těšíme se, že díky pěstování salátů 
a jiné zeleniny ve skleníku (tedy v hlí-
ně!) možná konečně i  dostaneme 
značku BIO,“ směje se Petr Velich 
a  dodává, že vůbec nejzajímavější 
na jeho práci je, že systém aquapo-
nie je neprozkoumaný. „Jsme proto 
moc rádi za spolupráci s Českou ze-
mědělskou univerzitou. Můžeme se 
tak spolupodílet na výzkumu oblasti, 
o které se toho zatím moc neví.“

V Rybí zahradě vyprodukují 
přibližně 300 tun ryb ročně. 
Na e-shopu si zákazník 
může objednat ryby celé 
kuchané, filety zbavené kůže 
a kostí, stripsy naložené ve 
speciální bylinkové marinádě, 
ryby naložené v marinádě 
připravené ke grilování (ready 
to grill), uzené ryby, speciální 
zeleninové omáčky nebo 
fish boxy (rybí maso včetně 
zeleninové přílohy).
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Změna dotací  
se negativně dotkne 
asi 2000 podniků
Podle studie, kterou si nechal zpracovat Zemědělský svaz ČR ve spolupráci 
s Agrární komorou ČR u poradenské společnosti KPMG, budou mít plánované 
změny vládní dotační politiky negativní dopad na přibližně 2000 zemědělských 
podniků. V krátkém až střednědobém časovém horizontu u nich může 
v důsledku výrazného snížení podpor a dalších ekonomických vlivů nastat 
nedostatek finančních prostředků, což bude mít nepříznivý dopad na jejich 
konkurenceschopnost, a povede ke zpomalení inovací a snižování produkce. 
Riziko, které může nastat v dlouhodobém výhledu, je postupný úpadek a snižování 
počtu podniků v této kategorii. Změnou agrární politiky budou zasaženy 
především větší podniky (kategorie ekonomické velikosti X-XIV podle databáze 
FADN), které aktuálně zajišťují 77 procent zemědělské produkce v Česku. 

Vladimír Pícha
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„Vláda prosazuje zásadní změnu, 
aniž si nechala spočítat ekonomic-
ké dopady svého rozhodnutí. Naše 
propočty a  data od našich členů 
pan ministr jen zlehčoval. Proto 
jsme nechali zpracovat dopadovou 
studii u  renomované poradenské 
firmy a vyzýváme vládu, pojďme ko-
nečně o nastavení parametrů agrár-

ní politiky vést debatu podloženou 
fakty,“ říká Martin Pýcha, předse-
da Zemědělského svazu ČR.

Nejkontroverznější změnou je vý-
razné navýšení tzv. redistributivní 
platby (z  10 na 23 procent z  pro-
středků alokovaných v I. dotačním 
pilíři). Větší podniky mohou sice 
čerpat dotace z redistributivní plat-
by také, ale pouze na prvních 150 
hektarů. A  navíc kvůli značnému 
navýšení podílu redistributivní plat-
by byla naopak snížena alokace na 
tzv. základní platbu (z 47,5 na 31,5 
procenta z prostředků I. pilíře). Ze-
mědělský podnik, který hospodaří 
na 800 hektarech, kvůli změně při-
jde o 334 korun na hektar, u pod-
niku dvojnásobné velikosti (1600 
hektarů) už dotační ztráta činí 570 
korun na hektar a s velikostí firmy 
se dále zvyšuje.   

„Smyslem redistributivní platby je 
dorovnávat ekonomické nevýhody 
malých zemědělců, jelikož ti nemo-
hou využívat takových úspor z  roz-
sahu jako větší podniky. V  našich 
podmínkách je však zvolených 23 
procent překvapivě vysoké číslo, 
které příliš neodpovídá struktuře 

českého zemědělství. Těžištěm ze-
mědělské produkce jsou zde totiž na 
rozdíl od západní Evropy relativně 
větší podniky,“ sděluje Radek Cha-
loupka z KPMG Česká republika.

Analýza také zkoumala ekonomiku 
čtyř vybraných komodit (pšenice, 
mléko, brambory a jablka). Potvrdi-

lo se, že za daného nastavení ma-
loobchodních cen nelze nic z toho 
bez dotací vypěstovat či vyrobit. 
Podle dat ÚZEI z  roku 2020 byla 
ztráta u  mléka: 2653 Kč na 100 
krmných dní. Pšenice se pěstovala 
s průměrnou ztrátou 8554 korun na 
hektar, produkce brambor je minus 
44 823 korun na hektar a na jabl-
kách ovocnář prodělával dokonce 
84 404 korun na hektar. Letos do-

chází k  výraznému nárůstu větši-
ny nákladů, který je někde růstem 
výkupních cen kompenzován více, 
u  jiných komodit méně. Nicméně 
stále platí, že dostatečná výše ze-
mědělských dotací je klíčovým fak-
torem k  udržení produkce cenově 
přijatelných potravin.

A bohužel, jak dále ze studie KPMG 
vyplývá, průměrnému producento-
vi těchto komodit se dotace v dů-
sledku změny agrární politiky na-
opak sníží. Výjimkou jsou jablka, 
kde v novém návrhu dochází k na-
výšení jiné dotační položky (VCS) 
a  oproti původnímu návrhu si tak 
producenti jablek o něco polepší.

„Česko je dlouhodobě závislé na 
dovozu potravin. V případě energií 
jednoznačně vidíme, kam nás při-
vedou nezodpovědná čistě ideo-
logická rozhodnutí politiků. Nejen 
v současné době je třeba umět se 
spolehnout na domácí kapacity 
a podpořit všechny zemědělce. Na-
víc těch zhruba 2000 podniků, kte-
rých se vládní změna dotkne nega-
tivně, působí v tisících konkrétních 
obcí, zaměstnávají tam lidi, kofinan-
cují obecní infrastrukturu či pod-
porují kulturní a společenský život. 
Vláda by si měla nechat spočítat, 
jaké ekonomické a sociální dopady 
bude mít ztráta dlouhodobé eko-
nomické výkonnosti těchto firem,“ 
uzavírá prezident Agrární komory 
ČR Jan Doležal.



Podzimní siláže

Zlepšit silážní vlastnosti

Silážní přípravky Bonsilage Forte a Bonsilage Plus významně zlep-
šují silážní vlastnosti podzimních porostů. Speciální kombinace kmenů 
bakterií mléčného kvašení v BONSILAGE FORTE využívá celé spektrum 
uhlovodíků a řídí silážní proces při nižším obsahu sušiny.

Účinkem rychlé a vysoké tvorby kyseliny mléčné se dosahuje v pod-
zimních silážích velmi rychle tzv. kritické pH-hodnoty (graf 1). Škůdci 
kvašení, producenti kyseliny máselné, jsou následně potlačeni.

Zdravá zvířata a nízké náklady na krmiva

Použití přípravků Bonsilage v podzimních silážích se vyplatí třikrát. 
Nastavení optimálního řízení silážního procesu podle výchozího mate-
riálu potlačuje tvorbu kyseliny máselné, podporuje produkci kyseliny 
mléčné, a zabraňuje tak odbourávání bílkovin v podzimních silážích 
(graf 2).

Výsledkem jsou chutné siláže, které jsou zvířaty velmi dobře při-
jímány, zvířata tak získávají z objemných krmiv vyšší množství živin 
(tabulka 2).

Množství nakupovaných bílkovinných krmiv lze snížit.

Podzimní porosty jsou díky bohatému olistění 
vysoce stravitelné a mají nadprůměrný obsah 
dusíkatých látek. Nároky na management silážování 
jsou v důsledku nízkého obsahu cukrů velmi vysoké. 
Pro získání chutné siláže nesmí dojít ke zvrhnutí 
siláže z důvodu tvorby vysokého množství kyseliny 
máselné (tabulka 1).

Bezpečně zasilážovat  
hodnotnou podzimní hmotu

Tab 1: Podzimní porosty mají vysokou krmnou hodnotu  
 ale špatné silážní vlastnosti

stravitelnost a obsah dusíkatých látek je vysoký

obsah popela je zvýšený

obsah rostlinných cukrů je nízký

obsah sušiny je nízký

nebezpečí  
„zvrhnutí“  

siláže  
a tvorba  
kyseliny  
máselné

skupina 1c, 2, 4b
PRŮBĚŽNĚ  

TESTOVÁNO
DLG-certifikát 6499

skupina 1b, 5
PRŮBĚŽNĚ  

TESTOVÁNO
DLG-certifikát 6501

neošetřená siláž s BONSILAGE FORTE

kyselina mléčná nízká vysoká

kyselina máselná vysoká žádná

odbourávání bílkovin vysoké nízké

příjem krmiva omezený neomezený

Tab 2: BONSILAGE FORTE – chutné siláže z podzimních sečí

BONSILAGE-přípravky vhodné pro silážování podzimních sečí

skupina 1b, 5
PRŮBĚŽNĚ  

TESTOVÁNO
DLG-certifikát 6501

skupina 1c, 2, 4b
PRŮBĚŽNĚ  

TESTOVÁNO
DLG-certifikát 6499

Úspěšné silážování při vyšším obsahu sušiny
 zlepšuje stravitelnost
 inhibuje kvasinky, plísně a snižuje  

druhotné zahřívání
použití: podzimní seče trav od 30 % sušiny  
a jetele od 35 % sušiny
dávkování: 2 g/t silážní hmoty (rozpustná forma přípravku)

Úspěšné silážování při nižším obsahu sušiny
 využívá celé spektrum uhlovodíků
 chrání rostlinný protein
 inhibuje klostridie a tím nevhodné kvašení

použití: podzimní seče trav od 20–30 % sušiny  
a jetele od 30 % sušiny
dávkování: 2 g/t silážní hmoty (rozpustná forma přípravku)

SCHAUMANN ČR s.r.o. • NÁMĚSTÍ SVOBODY 35 • 387 01 VOLYNĚ
TEL.: 383 339 110 • E-MAIL: SCHAUMANN@SCHAUMANN.CZ
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Graf 1: Siláže ošetřené pomocí BONSILAGE zůstávají  
 v optimální oblasti pH-hodnoty

Graf 2: BONSILAGE PLUS snižuje odbourávání proteinu  
 (sušina: 30–40 %)

% N-látek
odbouratelnost různých  
bílkovinných frakcí  
v bachoru:
 velmi rychlá
 pomalá až rychlá  
 a plnohodnotná
 není k dispozici  
 (ani v tenkém střevě)

 kontrola BONSILAGE PLUS
zdroj: Zemědělská komora Dolní Sasko, Univerzita Hohenheim



 

VÍCEÚČELOVÁ PNEUMATIKA 
PRO UŽITÍ NA SILNICI, TRÁVĚ A SNĚHU

Dobrý záběr  
na sněhu 

M + S

Produktivita

Vyšší nosnost při 
rychlosti 65 km/h*

Víceúčelovost

Celoroční užití

ROZMĚRY
250/80 R16 124A8/120D CROSSGRIP 440/80 R24 161A8/156D CROSSGRIP 440/80 R28 163A8/158D CROSSGRIP
340/80 R18 143A8/138D CROSSGRIP 460/70 R24 159A8/154D CROSSGRIP 440/80 R34 159A8/155D CROSSGRIP
360/80 R24 150A8/145D CROSSGRIP 500/70 R24 164A8/159D CROSSGRIP 480/80 R34 164A8/159D CROSSGRIP
400/80 R24 156A8/151D CROSSGRIP 400/80 R28 158A8/153D CROSSGRIP 480/80 R38 166A8/161D CROSSGRIP
540/80 R38 172A8/167D IND TL CROSSGRIP

*  U rozměru 440/80 R28 163A8/158D IND TL unese pneumatika Michelin 158D při rychlosti 65 km/h   
4.250 kg, zatímco konkurenční pneumatiky 151D unesou při rychlosti 65 km/h 3.450 kg.  
Zdroj: standard ETRTO.

pro.michelin.cz www.youtube.com/user/AgMichelin

MICHELIN crossgrip
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Zemědělci nesouhlasí  
s Evropskou zelenou 
dohodou, vyjeli na 
protest do ulic
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR s podporou organizací 
sdružujících zemědělce napříč střední a východní Evropou využily dnešního 
setkání ministrů zemědělství členských zemí Evropské unie v pražském 
Kongresovém centru, aby vyjádřili své znepokojení nad vysokými 
environmentálními požadavky zemědělské politiky Evropské unie. Před 
Kongresovým centrem tyto organizace uspořádaly happening a tiskovou 
konferenci. Současně vyjely konvoje zemědělské techniky ve 
všech krajích Česka, čímž zemědělci dali najevo nesouhlas 
s evropskou i českou zemědělskou politikou. Jádrem 
protestů se stala kritika Zelené dohody pro 
Evropu neboli Green Dealu, kterou 
zemědělci navázali na dřívější 
protesty proti překotným 
změnám agrární 
politiky české 
vlády.

Vladimír Pícha
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Agrární komora ČR a  Zemědělský 
svaz ČR vyzývají ministry zeměděl-
ství i Evropskou komisi, aby poža-
davky Zelené dohody pro Evropu 
a  navazujících strategií (Farm to 
Fork či Biodiversity strategy) upravili 
v souladu s dnešní realitou ve smy-
slu ekonomickém i  politickém, ze-
jména s ohledem na válku na Ukra-
jině. Některé ambiciózně nastavené 
cíle Green Dealu si odporují a v dů-
sledku jejich uplatňování dojde k vý-
raznému snížení konkurenceschop-
nosti evropského zemědělství vůči 
ostatním částem světa.

„Udělejme z výzvy Green Deal výzvu 
Real Deal. Není možné, abychom 
dobrovolně utlumili zemědělskou 
výrobu v  evropských zemích, kde 
platí velmi přísná pravidla pro ochra-
nu přírody, ochranu zvířat a pro bez-
pečnost potravin a  museli se více 
spoléhat na dovoz potravin z mimo-
evropských zemí, které ani zdaleka 
nedosahují současných ekologic-
kých standardů Evropské unie,“ vy-
zývá prezident Agrární komory ČR 
Jan Doležal.

Současně Zemědělský svaz ČR, 
Agrární komora ČR, zemědělské or-
ganizace Slovenska, Polska, Maďar-
ska, Bulharska, Chorvatska, Eston-
ska, Litvy a Rumunska požadují, aby 
byla o rok odložena nová pravidla 
pro rozdělení zemědělských do-

tačních podpor a zemědělci i dozo-
rové organizace měli dostatek času 
se na takto zásadní změny připravit.

„Od začátku příštího roku mají platit 
nová pravidla společné zemědělské 
politiky, ale zemědělci stále nevědí, 
za jakých podmínek mají hospoda-
řit. Nevědí, zda letos založené po-
rosty splní podmínky nových pravi-
del. Neustále se měnící podmínky, 
stoupající environmentální poža-
davky a  pravidla, která často jdou 
proti sobě, nezajišťují potřebnou 
stabilitu agrárního sektoru. Navíc 
s sebou nesou ztrátu produkce po-
travin, obrovský růst nákladů a také 
byrokracie, které nejsou řešeny 
a které zemědělce demotivují,“ říká 
předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha.

Pro nezávislé posouzení vlivu změn 
v národním strategickém plánu pro 
provádění Společné zemědělské 
politiky EU na české zemědělství 
a zemědělské podniky nechaly obě 
české zemědělské organizace zpra-
covat dopadovou studii u  mezi-
národní poradenské společnosti 
KPMG. Z  výsledků studie vychá-
zející z veřejně dostupných dat vy-
plývá, že plánované změny vládní 
dotační politiky budou mít negativní 
dopad na přibližně 2000 zeměděl-
ských podniků. V krátkém až střed-
nědobém časovém horizontu u nich 

může v  důsledku výrazného sníže-
ní podpor a  dalších ekonomických 
vlivů dojít k  nedostatku finančních 
prostředků, což bude mít nepříznivý 
dopad na jejich konkurenceschop-
nost, a  povede ke zpomalení ino-
vací a snižování produkce. Povede 
to k útlumu české produkce přede-
vším náročnějších potravin, jako je 
živočišná výroba, ovoce nebo ze-
lenina. Studie poukazuje na to, že 
rentabilita tuzemské zemědělské 
produkce řady komodit dosahu-
je bez započtení dotací záporných 
hodnot. Potvrzuje se tím role ze-
mědělských dotací, které pomáhají 
dosáhnout ziskovosti u většiny po-
travin, snižují cenu pro koncového 
spotřebitele, čímž plní roli i  v soci-
ální oblasti. Zkrácením podpor pro 
rozhodující producenty dojde ke 
snížení rentability a  utlumování vý-
roby především náročnějších komo-
dit, snížení soběstačnosti ve většině 
zemědělských komodit, zvýšení do-
vozů a cen potravin.

Příklady dopadů Zelené 
dohody pro Evropu na 
české zemědělství:
• Neúměrné zvýšení požadavků na 

ekologickou zemědělskou výrobu 
může vést k  výraznému útlumu 
produkce, kterou bude nutné do-
vézt ze třetích zemí. U těchto po-
travin ale nebude možné ověřit, 
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že byly dodrženy vysoké evrop-
ské standardy výroby, a  budou 
dovezeny za cenu vyšší envi-
ronmentální zátěže.

• Požadavek Zelené dohody pro 
Evropu hovoří o plošném omeze-
ní minerálních hnojiv o 20 procent 
do roku 2030. Současně Evrop-
ská unie chce omezit počty hos-
podářských zvířat v  jednotlivých 
zemích. Tyto dva požadavky jdou 
proti sobě, protože při sníženém 
využití průmyslových hnojiv a niž-
ším počtu zvířat nebudou země-

dělci hnojit ani přírodními, ani 
průmyslovými hnojivy, což se po-
depíše na výnosech plodin a vý-
sledném objemu produkce.

• Zelená dohoda pro Evropu po-
čítá s  omezením přípravků na 
ochranu rostlin o  50 procent do 
roku 2030 ve všech členských 
státech EU. Tento požadavek 
nepříznivě ovlivní ty státy, mezi 
které patří i  Česká republika, ve 
nichž se pesticidy používají již 
mnohem méně. Čeští zemědělci 
snížili podle oficiálních statistik 
za posledních pět let spotřebu 
přípravků na ochranu rostlin o 16 
procent, zatímco naopak napří-

klad Francie, Polsko, Španělsko, 
Maďarsko či Rakousko spotřebu 
pesticidů zvyšují. Další prudké 
snížení může významně negativ-
ně ovlivnit výsledek tuzemské ze-
mědělské výroby a tím i množství 
dostupných lokálních potravin.

• Přísnější pravidla pro střídání plo-
din podle požadavků Evropské 
unie považujeme za potřebné, 
nicméně v řadě případů nereálné. 
Zde vidíme prostor pro větší fle-
xibilitu a rozložení těchto cílů do 
delšího časového úseku.

• Kritizujeme mimořádně vysoké 
požadavky na procento půdy, 
kterou bude nutné tzv. uvést do 
klidu. Podstatu tohoto záměru 
chápeme a  podporujeme, avšak 
přechod ze současných 3 až 4 
procent půdy v  tomto režimu 
považujeme požadavek na 10 
procent za nevhodný, příliš ambi-
ciózní a ohrožující výslednou pro-
dukci dostatku potravin. Zejména 
v situaci, kdy celková výměra ze-
mědělské půdy klesá.

• Čeští zemědělci rovněž protestují 
proti omezení maximální velikos-
ti výměry plochy oseté jednou 
plodinou na 30 hektarů, v erozně 

ohrožených oblastech na 10 hek-
tarů. Realita českého zemědělství 
i  zemědělství řady dalších zemí, 
kde se pěstují plodiny na mno-
hem větších plochách, je zcela 
jiná. Pokud chceme uspokojit po-
ptávku po dostatečném množství 
kvalitních potravin za dostupné 
ceny, je tento požadavek praktic-
ky nerealizovatelný.

Čeští zemědělci by měli rozšířit 
plochy obhospodařované v  režimu 
ekologického zemědělství na 25 
procent plochy zemědělské půdy do 

roku 2030. V ekologickém režimu se 
v  Česku hospodaří na 540 tisících 
hektarech, což činí 15,3 procenta 
zemědělské půdy. V Polsku se jed-
ná o  pouhých 3,5 procenta, v  Ně-
mecku o 10,2 procenta a ve Francii 
8,8 procenta. V českém prostředí je 
samozřejmě rozšíření těchto ploch 
možné, ale bude to znamenat nižší 
produkci potravin a vyšší ceny pro 
spotřebitele. Navíc každý obyvatel 
Česka utratí podle oficiálních sta-
tistik za biopotraviny každý rok ko-
lem 550 korun a biopotraviny se na 
celkové spotřebě potravin a nápojů 
podílejí pouhými 1,77 procenty.
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Zemědělské podniky 
investují do komunit 
ve svém okolí
V souvislosti s novou dotační politikou vlády, proti které od ledna 
protestují zemědělci sdružení v Agrární komoře ČR a Zemědělském 
svazu ČR a která bude znamenat znatelný pokles dotačních příjmů pro 
střední zemědělce za současného výrazného navýšení nákladů, dojde 
k ekonomické nestabilitě řady zemědělských podniků. Farmáři budou 
muset přehodnotit výdaje, včetně investic do okolních komunit a spolků. 
Jak ukázal průzkum Zemědělského svazu ČR, jen za jejich členy se jedná 
o více než čtvrt miliardy korun investic.

Vladimír Pícha
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„Zemědělské podniky jsou nositelé 
zaměstnanosti ve svých regionech. 
Kromě toho se již tradičně podíle-
jí na rozvoji venkova, sportovním 
i  kulturním životě obcí, budování 
infrastruktury a také podporují řadu 
spolků od myslivců, přes hasiče 
až po ochránce přírody. Částečně 
přitom nahrazují roli státu, protože 
investují do aktivit, na které se ze 
státního rozpočtu nedostává,“ vy-
světluje předseda Zemědělského 
svazu ČR Martin Pýcha.

Podle již dříve zveřejněného prů-
zkumu Agrární komory ČR vyplývá, 
že přibližně 60 procent zeměděl-

ských podniků plánuje v  souvis-
losti s  chystanými změnami dota-
cí omezit zemědělskou produkci. 
„V takové situaci a za podmínky, že 
budou chtít dále podnikat, nezbyde 
jiná možnost než omezit zbytné vý-
daje. Podpora komunitního života 
obcí rozhodně nepatří mezi nezbyt-
né náklady,“ doplňuje prezident 
Agrární komory ČR Jan Doležal.

Důvodem nevole produkčních ze-
mědělců je plánovaný přesun ze-
mědělských dotací k  těm nejmen-
ším podnikům. Česká republika 
chce jít vysoko nad rámec návrhu 
Evropské komise a  místo doporu-

čených 10 procent hodlá vyčlenit 
pro mikrofarmy bezprecedentních 
23 procent. Plánované přerozděle-
ní především poškodí tisíce střed-
ních zemědělců, kteří se věnují 
finančně a  energeticky náročným 
činnostem, jako je chov zeměděl-
ských zvířat, pěstování brambor, 
ovoce či zeleniny. Omezí-li farmá-
ři zemědělskou produkci, nutně to 
povede k dalšímu propadu naší po-
travinové soběstačnosti a  zvýšení 
závislosti na dovozu.

* Údaje o průzkumu:

Průzkumu Zemědělského 
svazu ČR se zúčastnilo 108 
zemědělských podniků z celé 
České republiky. Výpočet je 
abstrahován na všechny členy 
Zemědělského svazu ČR. 
Údaje vycházejí z reálných 
investic zemědělských podniků 
za rok 2021.

Investice zemědělských podniků do komunitního života*
Obce 101 mil. Kč

Sportovní kluby 20 mil. Kč

Dobrovolní hasiči 20 mil. Kč

Myslivci 52 mil. Kč

Ochrana přírody 43 mil. Kč

Ostatní spolky 27 mil. Kč

Celkem 263 mil. Kč



11–2022 27

Eurotier představí 
řadu inovací
Nezávislá odborná komise jmenovaná Nemeckou zemědělskou společností 
DLG vybrala ze 150 novinek představovaných na největším evropském 
veletrhu věnované technologiím pro živočišnou výrobu Eurotier 18 inovací 
oceněných zlatými a stříbrnými medailemi. 

VELETRH EUROTIER SE KONÁ V NĚMECKÉM HANNOVERU  
OD 15. DO 18. LISTOPADU.

Vladimír Pícha
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ZLATÉ MEDAILE

SoundTalks®

Kašel, nachlazení, chrapot – klasic-
ká onemocnění dýchacích cest se 
mohou objevit i u prasat. Výsledkem 
je snížená pohoda a zvýšená náchyl-
nost k chorobám, stejně jako horší 
konverze krmiva a  snížené denní 
přírůstky hmotnosti, což může vést 
k podváze prasat a nekonzistentním 
skupinám a může také v konečném 
důsledku ohrozit ziskovost.

 SoundTalks je systém, který nepře-
tržitě analyzuje respirační zdravotní 
stav prasat během chovu a  výkr-
mu.  Monitory instalované ve stáji, 
z nichž každý je vybaven šesti mi-
krofony, registrují všechny zvuky 
a  jsou schopny pomocí algoritmu 
rozlišit kašel od ostatních zvuků. 
Vzhledem k  tomu, že systém za-
znamenává 24 hodin denně, doká-
že na rozdíl od farmáře registrovat 
i intenzitu kašle během klidové fáze, 
a  může tak zaznamenat kašel až 
o pět dní dříve.

SoundTalks upozorní majitele zvíře-
te na problém prostřednictvím sys-
tému semaforů přímo ve stáji nebo 
pomocí aplikace v chytrém telefonu. 
To umožňuje včasnou nápravu pro-
blémů a  umožňuje diagnostikovat 
primární příčinu infekce dýchacích 
cest díky rychlé diagnostice. Léčba 
symptomů jednotlivých zvířat často 
umožňuje zahájit léčbu včas a spe-
cificky podle antibiogramu a snižuje 
nutnost aplikace antibiotik.

Systém je na trhu nový, osvědčený 
v  praxi, zvyšuje pravděpodobnost 
uzdravení, pomáhá snižovat použí-
vání antibiotik a dokumentuje „kašlá-
ní“ jako indikátor welfare zvířat.

GEA AutoDry

Zasušení krav s  vysokou dojivostí 
představuje určitá rizika pro zdraví 
zvířat. Vysoký vnitřní tlak ve veme-
ni během prvních dnů po dojení, 
chybějící efekt proplachování toku 
mléka během dojení a  stresovaný 
metabolismus zvířat v důsledku dra-
matického omezení dodávky energie 
mohou ovlivnit zdraví a pohodu zví-
řat. Často se proto podávají antibio-
tika k prevenci infekcí vemene.

Systém AutoDry je inovativní funk-
cí v  rámci softwaru pro řízení stáda 
GEA pro konvenční dojicí systémy. 
Funkci lze aktivovat pro jednotlivé 
krávy a šetrně a efektivně je připra-
ví na zasušení. AutoDry automaticky 
odstraní dojicího stroj po dosažení 
předem definovaného cílového obje-
mu mléka. AutoDry začíná přibližně 
10 dní před sušením a postupně sni-
žuje produkci mléka každý další den 
pomocí patentovaného algoritmu.

Automatizované zasušení krav zalo-
žené na přírodním modelu je bonusem 
pro každý ekonomický koncept farmy 
a zároveň aktivně přispívá ke zvýšení 
udržitelnosti, zejména na mléčných 
farmách s  vysokými nádoji. AutoDry 
umožňuje snížit používání antibiotik, 
podporovat dobré životní podmínky 
zvířat a snížit pracovní zátěž.

Stimulor® StressLess 
Technická řešení jsou vždy kompro-
misem, který by měl pokrýt všechny 
individuální vlastnosti zvířat, kdekoli 
je to možné. To platí i pro různé veli-
kosti struků. Problémem v tomto pří-
padě je, že vložky strukových násad-
ců často na velkých strucích příliš 
těsně doléhají a  namáhají tkáň, za-
tímco u malých struků vzduch vstu-
puje dovnitř a klesá účinnost dojení.

Zcela odlišná konstrukce Stimulor 
StressLess je to, co tuto vložku stru-
kových násadců jasně odlišuje od 
běžných řešení. Integrovaný, adap-
tivní okraj umožňuje dojení stru-
ků různých velikostí pomocí stejné 
vložky strukového násadce. Nový 
vlnitý design okraje reaguje na roz-
díl v tlaku ve vložce strukového ná-
sadce a umožňuje proudění vnějšího 
vzduchu, aby jej v  případě potřeby 
vyrovnal. To zabraňuje příliš vyso-
kému podtlaku, zpomaluje výstup 
strukového násadce a snižuje napětí 
tkání. Stejně tak struktura ve tvaru 
vlny reguluje nebo se opět uzavře 
ve správný čas a  udržuje podtlak 
v hlavě stabilní na ideální úrovni, aby 
se udržela na vemeni. Zabráníte tak 
nežádoucímu vnikání vzduchu nebo 
odpadávání dojících násadců.

Díky vlnovitému tvaru se Stimulor 
StressLess dokáže dobře přizpů-
sobit různým velikostem struků ve 
stádě, čímž zajistí, že krávy budou 
dojeny konzistentně.
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Active Cleaner
Snížení emisí v chovu zvířat je jedním 
z ústředních problémů budoucnos-
ti. Pokud se tak již děje odstraně-
ním zdrojů emisí, a tím se současně 
zvyšuje i welfare zvířat, protože pro-
středí zvířat je udržováno v čistotě, 
je dosaženo oboustranně výhodné 
situace pro zvíře, životní prostředí 
a majitele zvířat v stejnou měrou.

Čisticí robot Active Cleaner od 
společnosti Wasserbauer GmbH 
je revoluční, plně automatizovaný 
systém založený na technologii AI, 
který nabízí přesně tyto vlastnosti. 
Technologie umělé inteligence (AI) 
řízená kamerou analyzuje shromáž-
děná data v reálném čase a deteku-
je hnůj (koňský trus), který má být 
odstraněn. Jakmile zařízení deteku-
je více hromad, automaticky vypo-
čítá optimální trasu, plně automa-
ticky shromáždí materiál, vyhodnotí 
velikost a množství a hnůj znovu vy-
loží na vhodné místo.

Hromady hnoje a tím i zdroje emisí 
jsou plně automaticky odstraňová-
ny z prostoru koňské stáje, čímž se 
zároveň čistí prostředí, ve kterém 
jsou zvířata chována. Tím se nejen 
zlepšuje kvalita vzduchu v prostoru 
zvířat, ale také se zvyšuje čistota 
podestýlky a  potažmo koně, což 
navíc vede k  výrazné úspoře pra-
covní doby poněkud neoblíbeného 
úkolu spojeného s chovem koní.

STŘÍBRNÉ MEDAILE

CareFoss E-Force
Vitamin E zlepšuje imunitní odpověď 
a podporuje zdravotní stav telat. Po 
odstavu telata často vykazují nad-

měrně nízké plazmatické koncent-
race vitaminu E, v důsledku čehož 
jsou náchylnější k infekcím.

Doplňkové krmivo CareFoss E-For-
ce slouží k optimalizaci přísunu vita-
mínu E a tím i stavu vitamínu E zví-
řat. Jako zdroj vitaminu E se používá 
spíše RRR-tokoferol obalený leciti-
nem pro dobrou ochranu proti oxi-
daci než obvyklý tokoferolacetát, 
protože se snadněji vstřebává.

Publikované vědecké studie uka-
zují, že CareFoss E-Force může 
významně zvýšit hladinu vitaminu 
E  v  plazmě telat během a  po od-
stavu. Nižší hodnoty plazmatického 
amyloidu a  kortizolu také indikují 
sníženou úroveň stresu a  zánětu. 
Celkově se zlepšila imunitní odpo-
věď zvířat, jejich zdravotní stav a tím 
i jejich růstová výkonnost.

Produkt CareFoss E-Force před-
stavuje jednoduchý praktický kon-
cept startovacích koncentrátů pro 
tele s  cílem optimalizovat výhodné 
účinky doplnění přírodního vitaminu 
E. Ochrana lecitinu udržuje vitamin 
E stabilní po delší dobu, díky čemuž 
se prodlouží trvanlivost produktu. 
Inovativní je především přístup sy-
nergického kombinování živin a tím 
zvýšení efektivity krmiv ve smyslu 
krmení zvířat a udržení jejich zdraví.

Bovaer 
Přežvýkavci jsou schopni rozlo-
žit těžko stravitelná krmiva bohatá 
na vlákninu, jako jsou trávy, siláž 
a seno, a přeměnit je v předžalud-
cích na potravu stravitelnou vlast-
ním trávícím ústrojím. Krmivo je 

v  bachoru rozkládáno mikroorga-
nismy, včetně těch, které produkují 
skleníkový plyn metan.

Výrobek Bovaer je přípravek sklá-
dající se z  3-nitrooxypropanolu 
(3NOP), který je od dubna 2022 
schválen jako doplňková látka v kr-
mivech pro dojnice a krávy pro re-
produkci v EU. Má být zařazen do 
kategorie „zootechnické přísady“ 
a funkční skupina „látek, které příz-
nivě ovlivňují životní prostředí“.

Při schvalovacím procesu byl po-
tvrzen vliv nově vyvinuté moleku-
ly 3NOP na snížení tvorby metanu 
v  bachoru. Konkrétně 3NOP inak-
tivuje methyl-koenzym M  reduktá-
zu, která katalyzuje poslední krok 
methanogeneze. V  bachoru je sa-
motná molekula metabolizována za 
vzniku 1,3-propandiolu, dusičnanu 
a dusitanu a nemá žádné nepříznivé 
účinky na zdraví zvířat, bezpečnost 
spotřebitelů ani životní prostředí.

Použití Bovaeru představuje slibnou 
možnost pro rozsáhlé snížení emisí 
metanu u dojnic, a proto významně 
přispívá ke snížení emisí skleníko-
vých plynů způsobených zeměděl-
stvím.

BeddingCleaner 
Otevřené stáje bez silné, kompos-
tovací podestýlky rychle dosáhnou 
limitů své absorpční kapacity, takže 
podestýlku je nutné často měnit, aby 
se zabránilo znečištění. Beddimg-
-Cleaner je inovativní koncept pro 
odstraňování výkalů z  otevřených 
a podestýlaných stájí, který lze pou-
žít s organickými nebo také anorga-
nickými materiály podestýlky, jako je 
např. písek v otevřených stájích

BeddingCleaner jako nářadí tažené 
traktorem čistí podestýlku v  pravi-



11–2022 30

delných intervalech. Podestýlka je 
prosévána pomocí sítové rohože, 
přičemž nenavázaná podestýlka 
padá zpět na podložku. Naopak 
malé množství podestýlky ulpívá na 
usazeném sedimentu, takže jej lze 
snadno zachytit a dopravit do inte-
grovaného skladovacího bunkru.

Díky rychlému odstranění fekálií 
zůstává podestýlka čistší a  sušší, 
a  proto zůstává déle použitelná. 
V  tomto stabilním konceptu jsou 
podporovány relevantní aspekty 
dobrých životních podmínek zvířat, 
jako je ležení a pohyb, zatímco emi-
se škodlivých plynů a zápachu jsou 
sníženy díky pravidelnému odstra-
ňování trusu.

Stanice Clean & Fill
Udržování zdraví telat je v  chovu 
dojnic velmi důležité. Infekcím způ-
sobeným nedostatečnou hygienou 
je třeba důsledně předcházet. Mo-
bilní napáječky pro telata s větší ná-
drží na mléko se již řadu let těší stá-
le větší oblibě, zejména v důsledku 
aspektů řízení práce. Ty je nutné po 
použití pracně čistit a  dezinfikovat 
ručně nebo poloautomaticky.

Clean & Fill Station od Förster Tech-
nik nyní umožňuje připojení mobilní-
ho tanku na mléko pomocí několika 
manuálních kroků za účelem jeho 
vyčištění. Čistící program běží plně 
automaticky a  čistí všechny povr-
chy i citlivá místa.

Další novinkou je skutečnost, že 
nádrž je automaticky doplňována 
vodou v  požadovaném okamžiku 
prostřednictvím nastaveného pro-
gramu a  je ohřívána na zadanou 
teplotu napáječky. To znamená, že 
farmář poté pouze přidá požadova-

né množství mléčné náhražky a na-
páječka je připravena k použití.

Clean & Fill Station od Förster tak 
téměř zcela vylučuje hygienické ne-
dostatky a  vede k  výrazné úspoře 
pracovní doby.

Dreamstall 
Ležení je důležité pro zdraví pazneh-
tů, kloubů a vemene krav a nezbyt-
né pro přežvykování – zvířata běžně 
tráví vleže přes dvanáct hodin den-
ně. Stáje by měly umožňovat poho-
dlné a nerušené ležení. Různé prvky 
mají zároveň za úkol navádět zvířata 
tak, aby se menší zvířata nemohla 
otáčet a  špinit kóje, zatímco velká 
zvířata nebyla omezena do té míry, 
že by je přestala používat.

Tyč kóje Dreamstall umožňuje kra-
vám stát v  kójích prakticky volně 
a pohybovat se přirozeněji. Zvlášt-
ností je, že tento design upouští od 
klasické příčné trubky a  konvenč-
ních klasických dělicích tyčí. Příčná 
trubka je nahrazena dvěma pružný-
mi, kulovitými těly, která vedou ob-
last plecí stojící krávy. To umožňuje 
krávě stát volně v  „mezeře“ a  se 

zvednutou hlavou i v lehacím boxu. 
Konvenční dělicí tyče jsou nahraze-
ny dvěma horizontálními, flexibilními 
vodícími rámy, které vedou stojící 
krávu do středové polohy ve stoje.

Při ležení tak krávy mohou neruše-
ně využívat celou lehací plochu. Ve 
stoje jsou krávy vedeny do správné 
polohy spíše plastovým tělem, kte-
ré je nahoře pružné, než horizon-
tální příčnou trubkou. Dreamstall 
proto podporuje druhově typický 
způsob chování krav a tím podpo-
ruje dobré životní podmínky zvířat 
a jejich zdraví.

Vyhřívané hnízdo Thermo W/E
Vyhřívaná hnízda pro selata zajišťu-
jí selatům optimální komfort ležení 
a  zlepšují schopnost zvířat přežít, 
zejména během prvních dnů života. 
Doposud byla teplota systémů pod-
lahového vytápění v hnízdech selat 
sledována a řízena pomocí bodové-
ho měření pomocí infračerveného 
teploměru nebo univerzálně pomo-
cí termografické kamery. Vizuální 
monitorování teploty pro systémy 
vyhřívání hnízd selat dosud neby-
lo k dispozici. Proto se v minulosti 
ukázalo poměrně obtížné rychle de-
tekovat selhání jednotlivých nebo 
více topných desek.

MIK INTERNATIONAL GmbH vy-
vinula nový, inovativní přístup pro 
okamžitou vizuální identifikaci op-
timalizované teploty hnízda selat. 
Aby toho bylo dosaženo, jsou vidi-
telné horní strany prvků podlaho-
vého topného systému potaženy 
reverzibilními termochromatickými 
pigmenty, které mění barvu při pře-
dem stanovených minimálních nebo 
maximálních teplotách. Tato nová 
metoda snadného a vizuálního sle-
dování povrchové teploty systému 
podlahového vytápění umožňuje 
obsluze velmi rychle určit, zda se 
jedná o případnou poruchu.
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Kromě výhod řízení práce vede tato 
inovace také k  významným zlep-
šením z hlediska optimalizovaného 
chování při ležení v  mikroklimatu 
hnízda selat.

Zastýlací robot OlliGES
Vzhledem ke změněným společen-
ským a politickým rámcovým pod-
mínkám bude slaměná podestýlka 
v  budoucnu významným prvkem 
upravených chovatelských systémů 
v produkci prasat.

S robotem OlliGES vyvinula společ-
nost Big Dutchman GmbH inovativ-
ní technologii, která nabízí přístup 
ke snížení množství podestýlky. 
Inteligentní robot samostatně roz-
hoduje o tom, kam a jaké množství 
podestýlky je třeba rozmístit. Sou-
časně robot OlliGES také provádí 
zcela automatizovanou aplikaci po-
destýlky na požadovaných místech.

To je založeno na hodnocení pro-
váděném během noci robotem 
OlliGES. Případné vlivy způsobené 
slunečním zářením tedy chybí nebo 
jsou minimalizovány. Infračervené 
osvětlení se používá k vytvoření ob-
razu oblasti kotce v konzistentní kva-
litě. Na konci vyhodnocovacího běhu 
je analyzován obrazový materiál a je 
učiněno rozhodnutí o podestýlce ne-
zbytné pro dalších 24 hodin.

Ve srovnání se známými technolo-
giemi stlaní přináší tento inovativní 
přístup významné výhody jak z hle-
diska řízení práce, tak snížení emisí.

optiMARKER
Zejména v  době, kdy je trh s  vep-
řovým masem pod tlakem, je přes-
ně stanovená, optimální porážková 
hmotnost nezbytná pro ekonomický 
úspěch výkrmu prasat a tím i pro far-
mu jako celek. U konvenčních sys-
témů je hmotnost zvířat subjektivně 
odhadována s vysokou mírou nejis-
toty před prodejem nebo je určena 
pomocí ručního vážení, což zabírá 
značné množství pracovní doby.

OptiMARKER je značkovací stanice 
s optickou stupnicí pro výkrm pra-
sat. Nová inovativní 3D kamera se 
používá k  přesnému určení hmot-
nosti zvířat a  zvířata jsou automa-
ticky označena barvou ve spreji při 
dosažení určitých prahových hod-
not. Inovativní je především mobi-
lita systému. Optické a označovací 
jednotky jsou malé a přenosné a lze 

je podle potřeby vložit do jedno-
duchých držáků v různých kotcích. 
Toto použití také umožňuje sesta-
vení nových skupin zvířat z různých 
kotců. Měření lze dodatečně uklá-
dat do centrální databáze během 
výkrmu, aby bylo možné poskyt-
nout informace o  užitkovosti výkr-
mu jednotlivých zvířat (s  volitelnou 
RFID anténou) nebo skupiny.

Kombinace různých stávajících 
technologií, jako jsou optické sys-
témy vážení a značení pro prasata, 
s  novými systémovými prvky, jako 
je 3D technologie, spíše než dříve 
používaná 2D technologie a  imple-
mentace v mobilním systému, jsou 
tím, čím tato inovace vyniká.

Lifty
Zvedání shrnovačů na kejdu nebo 
odstraňování hradítek kejdy je čas-
to fyzicky vyčerpávající práce, kte-
rá navíc představuje riziko zranění 
a pracovní.

V  podobě Lifty, Meier-Brakenberg 
GmbH & Co. KG nyní přišla s tech-
nickým řešením, které bude před-
staveno na EuroTier 2022. Lifty se 
skládá z  rámu stativu s  kónicky 
uspořádanýma nohama, které jsou 
přišroubovány do technologické 
krabice umístěné výše. Box obsa-
huje elektrický naviják, který doká-
že zvednout náklad až do jednoho 
metru a  který je provozován po-
mocí běžně dostupných dobíjecích 
baterií. Lifty se umístí nad hradítko 
kejdy, která má být odstraněna, 
nebo shrnovač, který se má vytáh-
nout, nebo je podepřen, v  případě 
hradítek kejdy namontovaných na 
stěně, vlastní vahou po odšroubo-
vání jedné nohy.

Kromě stisknutí tlačítka proto není 
třeba vyvíjet žádnou další ruční sílu 
k  odstranění hradítka kejdy nebo 
vytažení shrnovače – absolutní vý-
hoda pro řízení technologie kejdy.
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Strohmatic Air ASD 
Dosud se krůtí haly zastýlaly zhruba 
každé dva dny tak, že se balíky slá-
my přivážely do drůbežárny zvenčí 
pomocí traktoru a následně se roz-
vážely pomocí nářadí. To může vést 
k zavlečení patogenů způsobujících 
onemocnění, zejména ptačí chřipky, 
která je nyní endemická, nebo rozší-
řené histomoniázy.

Strohmatic Air ASD je plně auto-
matický systém podestýlky, který 
rovnoměrně distribuuje slámu zba-
venou prachu v  drůbežárně. Tento 
systém je vhodný zejména pro krůtí 
stáje. Umožňuje cílené stelivo, kte-
ré lze také automaticky flexibilně 
časově a kvantitativně řídit pomocí 
denního programu.

Vzhledem k  tomu, že se jako pře-
pravní prostředky používají traktor 
nebo zastýlací nářadí, odpadá jedna 
přepravní cesta pro zavlečení cho-
roboplodných zárodků. To výrazně 
zlepšuje hygienu a  omezuje šíření 
histomoniázy díky každodennímu 
podestýlání. Zbavení prachu nase-
kané slámy navíc zabrání kontami-
naci plic spórami Aspergillus.

Zlepšení hygieny výroby vede také 
ke snížení pracovní zátěže, protože 
zásoby slámy v drtiči balíků je třeba 
pouze periodicky doplňovat.

Dry.Sec 
Larvy Hermetia illucens jsou chová-
ny v bednách, ve kterých je přesné 
a  správné krmení velkou výzvou. 
Larvy jsou vyživovány krmným sub-
strátem skládajícím se z  různých 
vedlejších produktů, jako jsou kupř. 

odrůdy ovoce a  zeleniny, které se 
drtí a melou na velikost menší než 
3 mm. Výsledná krmná kaše je vy-
soce tekutá a následně je doplněna 
obilnými otrubami pro získání opti-
málního obsahu kolem 30 % sušiny.

Vzhledem k napájecímu tlaku v po-
trubí a také výdeji krmiva je technic-
ky nemožné podávat směs sušiny 
s 30 % sušiny v nepatrných množ-
stvích. Doposud byla tedy připrave-
na směs sušiny s 25 % sušiny, změ-
řena pomocí systému řízení motoru 
a  prezentována. Zbývající otruby 
byly ručně aplikovány a  distribuo-
vány do přepravek BSF.

Weda Dry.Sec nyní umožňuje tuto 
ruční práci provádět automaticky 
s  podporou počítače. Chyby v  kr-
mení, jako např. nadměrně řídká 
krmná kaše, ve které se larvy utopí, 

nebo příliš suchá krmná kaše, kvů-
li které si larvy nedokážou vytvořit 
vzduchové trubice a zvířata se dusí, 
se minimalizuje.

Dry.Sec nejen usnadňuje práci, ale 
také umožňuje cílené a přesné řízení 
a zvyšuje tak pravděpodobnost, že 
larva přežije.

Systém faremního řízení SBE
Stabilní klima, osvětlení, ventilátory 
– na farmě je mnoho technických 
systémů a je třeba je neustále sledo-
vat. Protože se často jedná o samo-
statná řešení od různých výrobců, 
často to také znamená samostatný 
řídicí systém pro každé zařízení.

Systém Lock SBE nyní poprvé spo-
juje širokou škálu takových modu-
lů v modulárním řešení napříč od-

větvími s významným potenciálem 
pro rozšíření. Využívá vysoký počet 
senzorů ke sledování aktuálních 
okolních podmínek v  budovách. 
Větrací systémy, osvětlení, ventilá-
tory a zvlhčování ve stáji jsou k dis-
pozici a lze je aktivovat bez ohledu 
na umístění nebo platformu. Sys-
tém je schopen jednat autonomně 
nebo vydávat doporučení pro ruční 
ovládání.

Systém Lock SBE nabízí země-
dělcům chytré řešení, se kterým 
lze optimalizovat a  výrazně zefek-
tivnit provozní postupy. Snížené 
úsilí o  monitorování a  automatická 
dokumentace ulehčují manažero-
vi farmy pracovní zátěž a optimální 
výrobní podmínky, které jsou vždy 
přizpůsobeny prostředí, zlepšují po-
hodu zvířat.

LAKTOWASH 
Pro hygienu mléka je zásadní, aby 
všechny části, které vedou mléko, 
byly trvale a důkladně čisté a dez-
infikované. To samozřejmě platí 
i  pro dojící konve nebo minidojicí 
systémy, které se používají po ce-
lém světě na mikrofarmách nebo 
pro čerstvě otelená nebo nemocná 
zvířata. Zejména v těchto případech 
je životně důležité zabránit přenosu 
infekcí prostřednictvím pryžových 
vložek strukových násadců, hadi-
ček na mléko, sběračů nebo ná-
dobek na mléko, čehož není vždy 
úspěšně dosaženo pracným ručním 
čištěním, které je stále časté.

Laktowash je čisticí jednotka pro 
mobilní konvové dojicí systémy, 
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která důkladně a  efektivně čistí 
všechny povrchy, se kterými při-
chází mléko do styku. Pro čištění 
je mobilní dojící jednotka připojena 
k Laktowash pomocí jednoduchého 
adaptéru přes víko konve. Vakuo-
vé čerpadlo namontované v  dojicí 
jednotce zajišťuje požadovanou 
turbulenci, zatímco Laktowash pro-
chází předem stanoveným čisticím 
a dezinfekčním cyklem s odpovída-
jícími standardy, čímž je zajištěno, 
že dojící klastr a nádoba na mléko 
jsou vyčištěny na vysoké úrovni. 
Na konci každého mycího procesu 
Laktowash shromažďuje zbývající 
tekutinu v kbelíku a odvádí ji pryč.

Intenzivní čištění zabraňuje infek-
cím a udržuje zdraví vemene. Pou-
žití systému navíc šetří práci a čas. 
Systém je také udržitelný z hlediska 
spotřeby energie a  vody díky pře-
dem stanovenému koloběhu vody.

Ochrana proti vlkům AKO Wolf-
Stop
Pro pasoucí se zvířata je nezbyt-
ná optimální ochrana stáda po-
mocí vhodných ochranných plotů. 
Ty musí poskytovat dostatečnou 
ochranu jak před podhrabáním, tak 
před přeskakováním divokými zví-
řaty, jako jsou například lišky a vlci. 
Sítě, které se v současnosti obvyk-
le používají, mají často problém, že 
proud nemůže protékat spodním 
pramenem nebo okrajem sítě. To 
vede k  riziku zkratu, což znamená, 
že celý systém síťového oplocení se 
stane nefunkčním a  je také možné 
podhrabání pod plotem. Sítě často 
nejsou dostatečně vysoké, takže je 
lze přeskočit.

Přesně zde přichází na řadu AKO 
WolfStop. Jeho záchytný sloupek 
lze následně flexibilně připevnit ke 
stávajícím síťovým plotům v  defi-
novaném rozestupu nebo vhodné 
výšce. Je tedy schopen nabídnout 

ochranu proti proražení tunelu pod 
sítěmi nebo jej lze použít ke zved-
nutí sítí a tím chránit před přeskoče-
ním. Držák pramene, tzn. na konci 
každého přídržného sloupku je na-
montován držák pro drát elektric-
kého vodiče nebo pramen. Po při-
pevnění lze přídržné sloupky včetně 
pramene také jednoduše zvednout, 
aby bylo možné síť svinout stejně 
efektivně jako dříve, aby ji bylo mož-
né přemístit nebo přepravit.

Díky použití AKO WolfStop lze 
očekávat výrazné zlepšení funkce 
a manipulace s ochrannými ohrada-
mi pro pastevní zvířata.
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Nezávislé 
poradenství? 
Jsme tu pro vás!

Zemědělský svaz ČR nabízí zemědělcům široký okruh poradenských služeb. 
Poskytujeme komplexní nezávislé poradenství pro malé i velké zemědělské 
podniky v provozní, ekonomické a dotační oblasti. 

Spolupracujeme s více než 100 ověřenými odborníky, kteří působí  
ve výzkumných ústavech, na univerzitách, jako akreditovaní poradci nebo  
se jedná o poradce, se kterými máte vy, zemědělci, dobré předchozí zkušenosti. 

Více informací naleznete na www.zscr.cz nebo na tel. 602 790 274. 
Pokud máte zájem o poradenství, vyplňte, prosím, formulář na následujícím 
odkazu: www.zscr.cz/Poradenstvi.  
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