
Únor bílý, hraboš šílí

Pokud by se naplnila 

lidová pranostika únor 

bílý, pole sílí, mohla by 

dozajista pomoci ke sní-

žení přemnožené popu-

lace hraboše polního, 

zejména na moravských 

polích.

Uvidíme, zda nám matička příroda pomůže. Včasná 

jarní aplikace účinných přípravků, které plánuje Minis-

terstvo zemědělství, by také přispěla k výraznému řešení 

problému hraboš. Rovněž návrat zemědělců k jiným 

technologiím agrotechnického zpracování půdy. To vše 

dobří hospodáři a zemědělci vědí.

Správné informace a argumenty k uvedené problema-

tice a dalším záležitostem agrárního sektoru by se proto 

měly ve větší míře lépe prezentovat v celostátních médi-

ích, což se mnohdy neděje.

Obraz zemědělců u ostatní veřejnosti není často příliš 

lichotivý. Jsou to právě zemědělci, kteří se v budoucnu 

budou více podílet i ve vlastním zájmu na správných 

způsobech hospodaření s půdou a krajinou s cílem 

ochrany životního prostředí i jeho udržitelnosti pro 

budoucí generace.

Těmto a souvisejícím aktuálním tématům se budeme 

věnovat více i na stranách Agrárního obzoru. Náš časo-

pis vychází od roku 2020 jako dvouměsíčník. Důvody 

jsou praktickoekonomické, zejména pokles zájmu o pra-

videlnou tištěnou inzerci. V každém vydání vám přine-

seme více článků, informací nadčasového charakteru 

z celé oblasti agrárního sektoru.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem našim čtenářům, 

obchodním partnerům a spolupracovníkům za jejich 

budoucí přízeň.

Přeji vám úspěšný rok 2020 

Petr Baštan

jednatel

AGRIPRINT s.r.o.

Úvodník
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SEMO a.s. novinky 
v sortimentu 2020
Profesionální i amatérští pěstitelé zeleniny jsou stále nároč-

nějšími na novinky v sortimentu zeleninových druhů. 

Není nejmenších pochyb o tom, 

že u zeleniny je základem úspě-

chu kvalitní osivo. To platí i v pří-

padě české osivářské firmy SEMO 

a.s. Její každoroční nabídka kva-

litního osiva se snaží oslovit 

zvláště profesionální pěstitele. 

Těm byl také určen tradiční pro-

sincový seminář firmy SEMO 

a.s., konaný v pravidelném dvou-

letém cyklu, tentokrát v Pře-

rově nad Labem. Vlastní pro-

dukce semen byla ještě doplněna 

o novinky firmy ZELSEED, kte-

rou firma SEMO vlastní. Specia-

lizuje se na kukuřice cukrové, 

fazolky, silážní a zrnové kukuřice. 

Nové odrůdy nabízí také firmy 

TAKII a POP VRIEN SEEDS, 

které SEMO zastupuje v České 

republice. Japonská firma TAKII 

nabízí sortiment košťálovin, 

cibulí a svazkové cibule. Jedná 

se o odrůdy, které vyhovují pěs-

titelským podmínkám České 

republiky a také požadavkům 

českého trhu. Holandská firma 

POP VRIEND SEEDS produ-

kuje profesionální odrůdy špe-

nátu, keříčkové fazole a kukuřice 

cukrové. V programu semináře 

byl postupně představen stáva-

jící sortiment jednotlivých odrůd 

zeleniny s připomenutím těch 

osvědčených a hlavně zaměřením 

na novinky pro sezonu 2020. 

K novinkám sort imentu 

se postupně vyjádřili Ing. Vla-

dislav Janeček, Ing. Milan Smé-

kal a Ing. Václav Prášil. Firma 

SEMO a.s. s cílem zlepšení klíči-

vosti semen uplatňuje moderní 

předseťovou úpravu osiv nízko-

teplotním plazmatem. Jedná se 

o desinfekci osiva bez jeho moření 

za účelem snížení množství pato-

genů na semeni (nikoliv v půdě). 

Moderní předseťová úprava osiv 

v této podobě slibuje nárůst klíči-

vosti, rychlosti klíčení a zlepšení 

vitality. Novinkou je SEMO VITAL 

soubor ošetření osiva, který v sobě 

zahrnuje fyzikální desinfekci osiva 

i aplikaci podpůrných látek, které 

zlepšují vzcházivost, podporují 

rozvoj kořenové soustavy i adap-

taci rostlin na stresové vlivy. Ošet-

ření SEMO VITAL se bude v první 

fázi týkat PROFI osiv cibulí, koře-

nové petržele a paprik. 

Obchod si pomůže

Bylo to úvodní, ale neuvěřitelné 

sdělení. Vypadá to na konec 

moření osiva zeleniny v České 

republice. V roce 2020 již není 

čím mořit osivo rajčat, cibule 

a paprik a tato situace je dosti 

bolestivým tématem. Trápí nejen 

osivářskou firmu, ale hlavně pěs-

titele zeleniny. Registrace pro thi-

ram platí do 30.1. 2020 a tato 

účinná látka bude výrazně chy-

bět. Účinné látky metalaxyl M 

a fludioxonyl lze používat pouze 

v hrášku, fazoli a cukrové kuku-

řici, captan pouze v kořenové 

zelenině, košťálovinách a tykvo-

vité zelenině. „Naštěstí“ jsme čle-

nem Evropské unie, kde jsme si 

všichni rovni. Je ale zřejmé, že 

někteří jsou si tam rovnější. To 

dokladuje povolení účinných 

látek fludioxonyl a metalaxyl 

v Holandsku v cibuli. V Anglii je 

povoleno insekticidní mořidlo 

Force. Firma SEMO a.s. přistou-

pila na tvrzení v nadpise a vyře-

šila tuto absurditu následovně. 

Osivo cibule vyrobené v ČR 

poslala k namoření do Holand-

ska. Osivo tím získalo holand-

ský původ a bylo ošetřeno moři-

dlem v zemi, kde je přípravek 

povolen. Potom se osivo vrá-

tilo zpět do ČR. Podobně postu-

pují holandští osiváři vyvážející 

osivo na ošetření insekticidem 

do Anglie. Tento „Kocourkov“ 

je opravdu zvláštní a jenom 

těžko lze v něm hledat nějakou 

logiku. Pěstiteli totiž nelze nabí-

zet nemořené osivo cibule! Jak je 

vidět, i když to nemá vysvětlení, 

obchod si s podobnými kompli-

kacemi poradí!

Okurky a česnek

Sortiment okurek firmy SEMO 

je velice bohatý. Obecně platí, 

že jejich šlechtění se orientuje 

na odrůdy pro kvalitu, vysoký 

výnos a schopné čelit stresům 

prostředí. Hruboostná, výnosná 

partenokarpická odrůda Dafne 

F1 je vhodná pro pole nebo 

na jarní a podzimní přirych-

lování ve fóliovnících. Vyniká 

rezistencí k ZYMV. Novinka 

Anya F1 s rovnoměrně vyso-

kou násadou plodů má mírně 

kratší plod než Dafne F1. Hru-

boostný partenokarp je vhodný 

pro pole i fóliovníky. Nové par-

tenokarpické nakládačky Gracie 

F1 a Najada F1 najdou uplatnění 

i jako „baby“ okurky na čerstvý 

konzum. Populární odrůda Char-

lotte F1 je velmi raná odrůda 

typu multifruit. Její obliba je 

dána nejen delšími a štíhlými 

plody, ale také tím, že se výborně 

sbírá. Díky vysoké odolnosti 

k plísni okurkové je doporu-

čena pro intenzivnější způ-

soby pěstování s využitím kap-

kové závlahy. Rovněž je vhodná 

k pěstování na Vertico systému. 

Předností odrůdy Markýza F1 

je ranost a vysoká vyrovnanost 

plodů. Díky ranosti ji lze pěstovat 

i z pozdní výsadby. Je tolerantní 

k plísni okurkové i padlí. Válco-

vitý plod je dlouhý 18 až 22 cm, 

tmavě zelený a výrazně nesvětlá 

ani na spodní straně. Velmi 

výnosná salátovka Marlen F1 je 

velmi raná. Za pozornost stojí její 

rezistence k virové mozaice oku-

rek, černi okurek i antraknóze 

a vysoká tolerance k padlí i plísni 

okurkové. Ing. Smékal dále zmí-

nil novou odrůdu okurek hado-

vek Ofelie F1, která je ideální pro 

produkci lahůdkových minio-

kurek v délce 10 cm. Odrůdu 

Avantgarde F1 označil za spe-

cialitu firmy díky vynikající 

chuti. K česnekům vyšlechtěným 

ve spolupráci s Ing. Jitkou Hru-

bešovou patří odrůdy Karel IV. 

(ozimý poloraný paličák), Ště-

pán (ozimý poloraný nepali-

čák), Ivan (ozimý raný paličák) 

a Václav (ozimý pozdní paličák). 

V přípravě je jarní odrůda Adam, 

která vyniká výborným zdravot-

ním stavem a perfektní sklado-

vatelností.

Papriky 

Papriky jsou si lnou strán-

kou firmy SEMO. Sortiment je 

velice široký a zahrnuje odrůdy 

od okrasných až po papriky 

zeleninové, pálivé nebo sladké, 

s malými plody nebo naopak 

s velkými plody různých tvarů. 

Do kategorie extrémně pálivých 

paprik patří novinka Habanero 

White. Je smetanově bílá s páli-

vostí 400 tisíc SHU. Kapsaicin 

zde obsažený ve vysokém množ-

ství má na člověka stejný účinek 

jako kvalitní čokoláda. Zrychlí 

metabolismus v těle a „zahřeje“. 

Extrémně pálivou (1 050 000 jed-

notek SHU) paprikou je novinka 

Bhut Jolokia. Rostlina dorůstá 

výšky kolem 100 - 150 cm. Plody 

jsou 5 - 8,5 cm dlouhé a 2,5 - 3 cm 

široké se slabou křehkou stěnou, 

dozrávající od zelené až po čer-

venooranžové barvy. Mimo-

řádně chutná, šťavnatá, vhodná 

i k plnění je lahůdková „baby“ 

paprika Hamík. Novou odrůdu 

velmi rané odrůdy Slavus F1 lze 

doporučit k odzkoušení. Uplatní 

se sklizní zelených i červených 

plodů. 

Rajčata

Sortiment rajčat představují 

odrůdy tyčkové i keříčkové, raj-

čata k přímému konzumu i pro 

výrobu kečupů. Novinkami jsou 

odrůdy cherry rajčat Jahodo, 

Blumko a Tigrino.  Jahodo 

a Tigrino jsou určeny přede-

vším ke sklizni vijanů. Odrůda 

Blumko je tolerantní k plísni 

rajčatové. Zajímavostí odrůdy 

Tigrino jsou zelenočervené 

a hnědé pruhy na plodech.

Ing. Milan Smékal Ing. Václav Prášil

Ing. Vladislav Janeček

Posluchači v sále

BĚLOROŽEC

KAREL IV.

GRACIE F1

TIGRINO
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Společnost Agrofinal zastupuje 

již dvacet let francouzské osivář-

ské družstvo Euralis Semences, 

a to konkrétně v osivu slunečnice, 

které dodává zemědělcům. Mezi 

nejprodávanějšími konvenčními 

hybridy v České republice jedno-

značně kraluje raný hybrid sluneč-

nice ES Biba, který má špičkové 

výnosové výsledky na provozních 

plochách u zemědělců, výborný 

zdravotní stav a vynikající odol-

nost vůči suchu. Právě mimořádná 

odolnost vůči suchu a vynikající 

zdravotní stav tohoto hybridu při-

spívá nemalou měrou k tomu, že 

hybrid ES Biba vystupuje na stupně 

vítězů na provozních plochách 

našich zemědělců v posledních 

letech. V uplynulých pěstitelských 

sezónách 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 byla u zemědělců v ČR 

dle šetření SPZO absolutně nej-

pěstovanější raná hybridní odrůda 

ES Biba.

ES Biba byla registrována v ČR 

v roce 2008 a zaujala místo kon-

trolního hybridu v raném sorti-

mentu v registračních zkouškách 

Ústředního kontrolního a zkušeb-

ního ústavu zemědělského v Brně. 

Na provozních plochách u našich 

zemědělců se řadí za poslední sle-

dované roky mezi nejvýnosnější 

hybridy s nejvyšším výnosem nažek 

z jednoho hektaru sklizňové plo-

chy. V České republice je pěstována 

od roku 2009 a dosud nebyla překo-

nána žádným konkurenčním hybri-

dem. Rajonizačně můžeme hybrid 

doporučit do kukuřičné a řepařské 

výrobní oblasti. Slunečnicové nažky 

mají vysoký obsah oleje. 

ES Biba je raný dvouliniový 

hybrid do intenzivnějších pod-

mínek, s výraznou odolností 

na sucho. Hybrid je nízkého 

vzrůstu a díky své ranosti není 

nutné porost před sklizní desiko-

vat. ES Biba má nejnižší poléhavost 

porostu před sklizní ze všech hyb-

ridů v raném sortimentu a zároveň 

je nejzdravějším hybridem na poli 

z kolekce nejvýkonnějších materi-

álů raného sortimentu slunečnic. 

Hybrid je určen náročným pěs-

titelům, kteří vyžadují to nejlepší 

od svých dodavatelů osiv. Šlechti-

telům se podařilo vyšlechtit sku-

tečný unikát v kolekci slunečnico-

vých hybridů. V pěstitelském roce 

2020 bude osivo ES Biba nabízeno 

na základě poptávky od zemědělců 

i jako nemořené.

Společnost Agrofinal uvedla 

na trh v roce 2019 zcela nový hyb-

rid slunečnice s názvem ES Rosalia.

ES Rosalia je dvouliniový 

hybrid s velmi dobrou odolností 

k houbovým chorobám, s velmi 

vysokým výnosem nažek a oleje 

a střední sklizňovou vlhkostí. ES 

Rosalia velmi dobře odolává suchu 

a je vhodná pro všechny typy půd. 

Byla registrována ve Francii v roce 

2016. Rajonizačně můžeme hyb-

rid doporučit především do celé 

kukuřičné výrobní oblasti a tep-

lejší řepařské výrobní oblasti při 

vyšší intenzitě pěstování. Hybrid 

je středního vzrůstu s výbornou 

odolností vůči suchu. Šlechtite-

lům se podařilo vyšlechtit špičkový 

hybrid do suchých oblastí. ES 

Rosalia v roce 2019 byla absolutně 

nejvýnosnější odrůdou v ČR dle 

šetření SPZO. Vysoká výkonnost 

tohoto hybridu spolu s mimořád-

nou odolností na sucho předurčuje 

tento hybrid k velké pozornosti 

agronomů pro novou sezónu 2020. 

Ing. Jiří Kratochvíl

společnost Agrofinal

Pěstitelsky nepříznivý rok 

2018 z pohledu nedostatku 

srážek ukázal, které hybridy 

slunečnice v naší republice 

jsou schopny tuto situaci nej-

lépe ustát. Z tohoto pohledu 

to vyhrála jednoznačně nej-

pěstovanější konvenční slu-

nečnice v České republice, 

a to hybridní odrůda ES Biba 

a novinka v sortimentu sluneč-

nic hybridní odrůda ES Rosa-

lia. O něco příznivější pěs-

titelský rok 2019 ve vztahu 

k dešťovým srážkám dopad-

nul obdobně, čímž se projevily 

mimořádné kvality obou hyb-

ridů. Z konvenčních hybridů 

v roce 2019 dle SPZO vyhrála 

jednoznačně odrůda ES Rosa-

lia a ES Biba byla druhá.

Slunečnice ES ROSALIA - nejvýnosnější hybrid slunečnice v pokusech 

SPZO 2019 a druhý nejvýnosnější konvenční hybrid slunečnice 

v pokusech SPZO 2018 

Slunečnice ES BIBA - nejvýnosnější konvenční hybrid slunečnice v ČR v pokusech SPZO 2018 a druhý nejvýnosnější 

konvenční hybrid slunečnice v ČR v pokusech SPZO 2019

ES Biba-královna 
mezi slunečnicemi

1 / 2020



a následně vypočítává odpoví-

dající aplikační dávku na jednu 

sekci. Systém pak plně automa-

ticky nastavuje dávku na každé 

sekci přepnutím různých kombi-

nací trysek. Výhodou takového 

vybavení postřikovače je opět 

velmi přesná aplikace, minimální 

poškození plodin a v neposlední 

řadě šetření nákladů. 

TANK-Control III

Německá společnost Müller Elek-

tronik, se kterou firma AGRIO 

již mnoho let spolupracuje a jejíž 

elektronikou vybavuje své postři-

kovače, vyvinula v nedávné době 

také nový systém pro plnění 

nádrže a proplach postřikovače. 

Samozřejmostí novinky TANK-

-Control III je přesná informace 

o množství tekutiny v hlavní 

nádrži či vody v nádrži na čistou 

vodu. Dále tento sofistikovaný 

systém umožňuje nejen ovlá-

dat všechny sací a tlakové funkce 

z pohodlí kabiny, ale nabízí nám 

i možnost přesného výpočtu 

požadovaného objemu postřiku 

na danou plochu a tím minima-

lizaci množství zbytkové kapaliny 

v nádrži po ukončení aplikace. 

To vše na základě údajů o rozloze 

plochy a požadované aplikační 

dávce přípravku. I tyto funkce je 

možné ovládat nejen na vnějším 
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jednotlivé držáky trysek ovlá-

dají. Vezmeme-li si příklad stroje 

vybaveného 4násobnými držáky 

SELEJET umístěnými na kaž-

dých 50 cm ramen o délce 36 m, 

naskytne se zákazníkovi možnost 

automaticky a samostatně ovládat 

každou z 288 trysek postřikovače.

CURVE-Control 

Vícenásobné držáky tr ysek 

SELEJET nacházejí své uplat-

nění také v kombinaci se systé-

mem CURVE-Control z dílny 

firmy Müller-Elektronik. Systém 

CURVE-Control ocení zákazník 

především při zatáčení či objíž-

dění sloupů. Při zatáčení postři-

kovače se totiž výrazně liší rych-

lost pohybu obou ramen. Každý 

majitel postřikovače z praxe velmi 

dobře ví, že například ve chvíli 

otáčení postřikovače doleva stojí 

levé rameno téměř na místě. 

V tuto chvíli může stačit pro 

zachování požadované aplikační 

dávky jen jedna spuštěná tryska 

na každém vícenásobném držáku. 

Pravé rameno postřikovače se 

ale ve stejném okamžiku pohy-

buje velkou rychlostí ve směru 

vpřed a pro dodržení konstantní 

dávky v celém záběru postřiko-

vače je zde nutné naopak po-

užít všechny čtyři trysky držáku 

SELEJET současně. Pro správnou 

funkčnost systému CURVE-Con-

trol je potřeba mít postřikovač 

vybaven kromě vícenásobných 

držáků také již zmíněnými EDS 

moduly a tzv. gyroskopem. Právě 

pomocí gyroskopu určuje počí-

tač rychlost a poloměr zatočení 

Výživa a ochrana rostlin 
v precizním zemědělství
Vyšší požadavky zákazníků na přesnost, preciznost a technickou vyspělost země-

dělských strojů jdou ruku v ruce se snahou výrobců těmto požadavkům vyhovět. 

Čím dál více zemědělců se snaží hospodařit s využitím nejmodernějších technolo-

gií a precizní zemědělství již přestalo být záležitostí jen hrstky těch odvážnějších 

a progresivnějších farmářů. Vnímání proměnlivých vlastností půdy, sběr dat a jejich 

využití s pomocí nejmodernějších technologií, snaha o hospodaření s minimalizací 

zatížení životního prostředí, a především snížení nákladů a množství chemikálií 

za použití přesné aplikace. To je to, co očekávají zákazníci od práce s moderní země-

dělskou technikou na počátku dvacátých let 21. století. A nejinak je tomu i v pří-

padě těch, kteří se rozhodli pro koupi postřikovače AGRIO. Stroje z dílny tohoto 

předního českého výrobce zemědělské techniky totiž mají rozhodně co nabídnout.

Vypínání jednotlivých trysek

Možnost automatického vypnutí krajní sekce

TANK-Control III

monitoru, ale především pomocí 

terminálu v kabině, což obsluhy 

strojů jistě ocení.

Další významnou předností 

systému TANK-Control III jsou 

dva automatické mycí programy. 

První program nabízí proplách-

nutí tlakových hadic a rozvodů 

v ramenech včetně trysek, aniž 

by se naředila postřiková jícha 

v nádrži při přerušení práce. 

Druhý automatický mycí pro-

gram poté umožňuje celkové 

propláchnutí postřikovače. Oba 

programy se spouští pouhým 

stisknutím tlačítka na terminálu 

opět bez nutnosti opustit kabinu 

traktoru či samochodného postři-

kovače.

Ing. Jan Kovařík

AGRIO MZS s.r.o.

Nerovnoměrná dávka v rámci záběru ramen 

bez použití CURVE-Control

Zachování stejné dávky v celém záběru 

s použitím CURVE-Control

Krajní sekce
Jednou z hlavních výhod postři-

kovačů AGRIO je možnost asy-

metrického rozdělení sekcí 

a s tím související možnost 

automatického vypnutí krajní 

sekce. Především v případě jízdy 

v ne zcela přesných kolejových 

řádcích nachází tato na první 

pohled nenápadná vlastnost 

postřikovačů AGRIO své uplat-

nění. Tato krajní sekce je totiž 

velice často tvořená pouze jed-

nou tryskou a možnost jejího 

automatického vypnutí pomocí 

GPS spolehlivě zabrání přestři-

kům v případě menší vzdále-

nosti mezi kolejovými řádky, 

než je záběr ramen postřikovače. 

Jako výrobce postřikovačů, který 

se svému řemeslu věnuje bez-

mála 27 let, již ve firmě AGRIO 

velmi dobře vědí, že možnost 

vypnutí této padesáticentime-

trové krajní sekce představuje 

úsporu až 2 % přípravku. V sou-

časné době již firma AGRIO 

nabízí rozdělení ramen postřiko-

vače až na 18 sekcí nebo dokonce 

v té nejnovější a nejmodernější 

výbavě i vypínání každé sekce či 

dokonce trysky zvlášť.

Vypínání jednotlivých 
trysek

V případě, že zákazník projeví 

zájem o skutečně špičkově vyba-

vený stroj a chce mít možnost 

provádět aplikaci těch nejvyšších 

a nejpreciznějších parametrů, 

může mu firma AGRIO nabíd-

nout již výše zmíněné vypínání 

jednotlivých trysek samostatně. 

V takovém případě je postřikovač 

vybaven tzv. EDS moduly, které 



511 / 2020Agrární obzor

LEMKEN představil 
nové postřikovače

Už před výstavou firma avizo-

vala, že chce nejenom předsta-

vit zbrusu novou řadu tažených 

postřikovačů s názvem Orion, ale 

že současně s touto novinkou při-

jde i se samojízdným postřikova-

čem Nova. LEMKEN tedy v sou-

časné době dokáže nabídnout 

ucelený výrobní program strojů 

pro ochranu rostlin. 

Tento stroj zaujme už na první 

pohled prostornou kabinou. Z hle-

diska funkčnosti pak zcela nová 

hliníková ramena se Z-profilo-

vým rámem, zcela nové automa-

tické vedení ramen nad poros-

tem, a variabilně nastavitelný 

podvozek. Záběry ramen nabízí 

Nova od 24 do 39 m, objem 

nádrže na postřikovou jíchu činí 

od 4 800 do 7 200  l, tyto postřiko-

vače tedy splňují veškeré požadavky 

zákazníků z hlediska výkonu, kom-

fortu obsluhy, i technické výbavy. 

Variabilní podvozek 
a nové vedení ramen

V a r i a b i l n í  p o d v o z e k 

umožní měnit  rozchod kol 

(od 1,8 do 2,3) a světlou výšku 

stroje nad porostem (od 1,20 m 

až do 1,60 m). Využívá samo-

statného uložení kol s hydro-

p n e u m a t i c k ý m  s y s t é m e m 

odpružení, které účinně tlumí 

rázy v průběhu jízdy, navíc eli-

minuje výkyvy ramen. Ramena 

51

Před více než deseti lety vstoupila tato společnost do segmentu výrobců 

strojů pro ochranu rostlin. A že to myslí skutečně vážně, dokazuje stále 

více. V listopadu loňského roku se konala největší výstava zemědělské 

techniky na světě – AGRITECHNICA v Hannoveru. A tam přišla firma LEM-

KEN se dvěma novými postřikovači. 

jsou hliníková, tedy s nízkou 

hmotností. ale zároveň mají 

robustní Z-profilový rám. Sys-

tém ABC (AdaptiveBlanceCon-

trol) dokáže automaticky vést 

ramena v předem nastavené 

výšce nad porostem, využívá 

moderní automatické proak-

tivní vedení ramen. Samozřej-

mostí je pak také skutečné cir-

kulační vedení v ramenech 

spolu se systémem vypínání 

jednotlivých trysek. Aplikace 

na rostlinu je tedy maximálně 

přesná a úsporná. Přimíchá-

vací nádobu s objemem 55 l 

bude možné vybavit CTS systé-

mem (Closed Transfer System). 

Nový samojízdný postřikovač 

Nova od firmy LEMKEN bude 

pro náš trh dostupný od konce 

roku 2020. 

Kabina byla uzpůsobena 

svému použití – eliminuje hluk, 

na přání může být osazena tří-

stupňovým filtračním systém. 

Ergonomické řešení kabiny 

zaručuje  obsluze dokonalý 

výhled. Ovládání postřikovače je 

primárně ovládáno ze speciálně 

vyvinutého joysticku v loketní 

opěrce. Jednotlivé funkce si 

obsluha stroje může navolit dle 

svých potřeb. Samotné funkce 

postřikovače se ovládají jednak 

tímto joystic-

kem, jed-

n a k  t e r-

m i n á l e m 

CCI 1200 

s přehled-

ným systé-

mem MegaSpray.

Orion – nová hvězda 
mezi taženými 
postřikovači

I přes to, že hlavní 

novinkou v oblasti 

postřikovačů byla 

na stánku LEMKEN 

Nova, nejprodávanějším 

provedením je u nás stále 

tažený postřikovač. I proto 

se LEMKEN ve svém vývoji 

zaměřil i na tento typ stroje, 

a přichází ze zcela novým stro-

jem s názvem Orion. Tento pro-

fesionální postřikovač byl vyvi-

nut s důrazem na spolehlivost 

a snadnou, intuitivní obsluhu, 

ale zároveň velmi precizní 

vedení ramen a stroje ve sto-

pách za traktorem, stejně jako 

vypínání jednotlivých trysek. 

Nádrže o objemu 4 000, 5 000 

a 6 000 litrů dokáží uspokojit 

drtivou většinu zákazníků. 

Konstrukce ramen, která jsou 

uložena na paralelogramu, sys-

Novinka mezi taženými postřikovači 

– Orion 12 – spojuje nejvyšší technic-

ké standardy a snadnou, intuitivní 

obsluhu stroje. 

Celohliníková ramena v robustním provedení, uložená na para-

lelogramu – optimalní poměr malé hmotnosti a vysoké stability 

a životnosti ramen. Systém ABC pro automatické proaktivni 

vedení ramen a vypínání každé trysky jsou samozřejmostí. 

Nový samojízdný postřikovač LEMKEN Nova s nádrží o objemu až 7 200 l 

a záběru ramen od 24 do 39 metrů, roztahovací nápravy a možnost zvýšení 

světlé výšky až na 1,60 m. Nova vstupuje na trh s cílem splnit i nejnáročnější 

požadavky zěmědělců. 

tém ABC pro jejich automatické 

vedení, vypínání jednotlivých 

trysek, úplná cirkulace postři-

kové jíchy v celém záběru ramen 

nebo obsluha postřikovače – to 

vše má Orion společný s Novou. 

Další novinkou u této produk-

tové řady je možnost objednat si 

natáčecí nápravu. Tento postři-

kovač bude na našich polích jez-

dit už od letošního jara, na pod-

zim LEMKEN zahájí sériovou 

výrobu. 

Ing. Miloš Novák
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Zcela přepracovaný 
Allrounder

První novinkou je od základu 

přepracovaný podmítač Köc-

kerling Allrounder, který byl 

nově doplněn o název f la-

tiline. Původní záběr stroje 

6 nebo 7,5 m zůstal zachován, 

ke změně došlo v principu práce 

podmítače.

Allrounder - flatiline je v nové 

podobě určen zejména pro pod-

mítku po obilninách, řepce, slu-

nečnici, kukuřici na siláž a dalších 

plodinách. Zajišťuje až extrémně 

přesnou přípravu půdy, a to i při 

vyšším výskytu organických 

zbytků po předplodině na povr-

chu zpracovaného pozemku. To 

proto, že vpředu je vybaven řeza-

cími válci, které tuto hmotu roz-

drtí a pravidelně rozprostřou 

po celé šíři pracovního záběru. 

Za těmito válci je umístěno šest 

řad pracovních orgánů, které pole 

zpracují od velice mělkého profilu 

až do hloubky zhruba 13 centime-

trů. Lze si přitom vybrat z široké 

škály radliček nebo dlát. Na konci 

stroje jsou potom umístěny tzv. 

dvojité STS válce a za nimi jsou 

ještě zavlačovače. Obě tyto sekce 

povrch optimálně utuží a jemně 

následně načechrají, aby případný 

výdrol předplodiny mohl rychle 

vzcházet. Typ s užším záběrem je 

dobré agregovat s traktorem, kte-

rým má nejméně 250 koní, u šir-

šího je potom nezbytné použít 

tahač o výkonu alespoň 300 koní.

Díky novému řešení lze nyní 

tyto stroje nabízet při zpracování 

strniště do všech půdních pod-

mínek, což u původního Allroun-

deru –profiline nebylo možné. 

V případě, že vyjmete zmíněné 

přední řezací válce a místo nich 

dáte hydraulicko-smykovou 

desku, můžete tento stroj použí-

vat k předseťové přípravě, a to jak 

na podzim, tak i na jaře stejně, 

jako původní typ. Díky této uni-

verzálnosti se u nového prove-

dení zvyšuje zejména rozsah jeho 

nasazení. 

Desku lze s ohledem na pod-

mínky hydraulicky regulovat, 

Novinky u podmítačů Köckerling
Na loňské výstavě Agritechnica v Hannoveru se představily 

zemědělské veřejnosti dvě novinky, dva nové typy podmítačů 

německého výrobce firmy Köckerling, určené pro letošní sezónu.

aby dokonale rozbila případné 

hroudy. Z pozice traktoristy lze 

rovněž nastavit pracovní hloubku, 

a to jak před započetím práce, tak 

i během ní. S novým podmíta-

čem Köckerling Allrounder flati-

line bude představen zemědělské 

veřejnosti na březnovém veletrhu 

TECHAGRO 2020.

Novinka číslo dvě

Tou je nový talířový podmítač 

s názvem Rebell -classic-T. Je 

osazen ozubenými disky o prů-

měru 51 centimetrů a je určen 

pro podmítky okamžitě po sklizni 

do hloubky dva až dvanáct centi-

metrů. Využití tedy zůstává jako 

u předchozích strojů typu Rebell 

classic. Kromě podmítky, po které 

je možné okamžitě sít do mulče 

třeba meziplodinu, ho lze využít 

i pro předseťovou přípravu. 

Podmítač Rebell classic je nabí-

zen již delší dobu, nový typ T 

je ovšem zcela nový s ohledem 

na originální řešení jeho rámu 

a zavěšení talířů. Nový rám umož-

ňuje výběr mezi spirálovým jiš-

těním nebo pružinovým jištěním 

vlastních talířů. Jištění spirálami 

drží pracovní orgány větší silou 

v zemi. Přibyla také možnost 

na něj namontovat řezací válce 

popisované u typu Allrounder 

-flatiline-, které zpracují boha-

tou organickou hmotu po před-

plodině. V základní výbavě má 

dále zadní hydraulickou smyko-

vou desku, která je umístěna před 

zadními dvojitými STS válci. Lze 

ji ale také na přání namontovat 

dopředu, podle aktuálního nasa-

zení. Dopředu se montuje při 

předseťové přípravě, při podmítce 

je využívána v zadní části stroje.

Pracovní záběr je u těchto 

strojů pět, šest anebo osm metrů, 

přičemž transportní je u všech 

stejná – tři metry. Počty talířů 

se liší od šíře záběru. Nejužší 

má 42 talířů, se středním zábě-

rem 50 a typ s nejširším záběrem 

jich má 62. Jsou od sebe vzdáleny 

13 centimetrů a jsou vybaveny 

bezúdržbovými ložisky, která jsou 

díky vícevrstvé konstrukci bez-

pečně utěsněna, a tak dokonale 

chráněna před prachem, vodou, 

blátem, kameny a slámou.

Typ Rebell -classic-T je k dis-

pozici v základní výbavě s mecha-

nicky nastavitelnou pracovní 

hloubkou, ve volitelné pak s hyd-

raulickým ovládáním přímo 

z kabiny traktoru. Výrobce dopo-

ručuje zapřáhnout tento stroj 

u menšího záběru za traktor 

o výkonu 160 koní, u středního 

180 koní a u největšího 220 koní. 

Mezi dalšimi novinkami, 

se kterými se mohou seznámit 

návštěvníci expozice společ-

nosti Köckerling na TECHAGRU 

v Brně, jsou nové pracovní 

orgány řady Betek na typy pod-

mítačů Trio, Quadro a Vec-

tor, dvoudílná radlička o šířce 

35 cm. Dále otěruvzdorné rad-

ličky na kombinátor Allroun-

der až s 10x větší životností, než 

klasické pracovní orgány. Pro 

letošní rok se rovněž připravují 

nové šípové radličky Betek o šířce 

20 cm. S uvedenými novinkami, 

rovněž s uceleným sortimen-

tem strojů pro zpracování půdy 

Köckerling, se můžete seznámit 

na letošním TECHAGRU.

Arnošt Dubský

Využití nového podmítače typu Allrounder -flatline-, který se hodí do všech druhů půd, je univerzálnější.

Proměnou prošel i diskový podmítač Rebell -clasic- T.

Diskový podmítač 

Rebell -clasic- T 
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Precizní aplikace hnojiv 
s rozmetadly Kverneland
Rozmetadlo průmyslových hnojiv je stroj, 

kterým ve většině zemědělských podniků 

„proteče“ nejvíce peněz ve vztahu k jeho 

pořizovací hodnotě. Správně a přesně fun-

gující rozmetadlo tak může přinést i nemalé 

finanční úspory nejen díky úspoře hnojiva, 

ale na druhé straně například i díky omezení 

polehání porostu v přehnojených místech. 

Rozmetadla Kverneland mají dvě 

hlavní výhody, kterými se odli-

šují od konkurence a díky kterým 

zaujímají první příčku v nabídce 

rozmetadel průmyslových hnojiv 

na našem trhu:

1) N a s t a v e n í  r o z m e t a d l a 

na základě skutečných fyzikál-

ních vlastností hnojiva

2) CentreFlow systém rozmetání 

s osmi lopatkami na rozmeta-

cím kotouči

Na trhu je dnes řada výrobců hno-

jiv a řada z nich má i více výrob-

ních závodů. Hnojiva od jednoho 

výrobce se stejným obchodním 

označením tak mohou mít odlišné 

vlastnosti, což negativně ovliv-

ňuje výslednou distribuci hnojiva 

na poli. Bez nastavení rozmetadla 

na základě objektivně zjištěných 

fyzikálních vlastností aplikovaného 

hnojiva nelze dosáhnout rovno-

měrné distribuce živin na poli a dá 

se říct, že čím větší je záběr rozme-

tadla, tím lepší musí být nastavení. 

U větších pracovních záběrů, kdy 

už musíme využít trapézový roz-

metací obrazec, to platí dvojná-

sobně. U rozmetadel Kverneland 

se nastavení provádí na základě 

ného přehazovaní. Sekce mohou 

být vypínány i z obou stran sou-

časně a to po 1 m. Při vypínání 

sekcí se nijak nemění rychlost 

otáčení rozmetacích kotoučů, 

záběr se mění pouze změnou 

bodu výpadu hnojiva. Požada-

vek na vypínání sekcí rozmetadla 

dnes mají i menší zemědělci, kteří 

jsou ale mnohdy limitováni finan-

cemi. U nižších modelů vybave-

ných váhami CL-EW a TL je mož-

nost použít systém pro základní 

ovládání sekcí „BasicSectionCon-

trol“. Počet sekcí je závislý na pra-

covním záběru, jelikož sekce jsou 

široké 4 m a jejich maximální 

počet je 8 pro model CL-EW 

a 14 pro větší model TL. Tyto 

modely jsou vybaveny servopoho-

nem regulujícím dávku. V klínech 

tak umožňují omezit přehnojení 

porostu automatickým snižová-

ním dávky. Toto softwarové řešení 

je dostupné i pro již dříve dodaná 

rozmetadla. 

U stávajícího sortimentu roz-

metadel průmyslových hnojiv 

Kverneland Exacta společnost 

nabízí několik moderních funkcí 

a softwarových řešení. Čím dál 

častější je požadavek zákazníků 

na možnost variabilního dávko-

vání hnojiva na základě aplikační 

mapy. Možnost variabilního dáv-

kování dnes umožňují všechny 

secí stroje, postřikovače i rozme-

tadla Kverneland, která jsou ISO-

BUS kompatibilní. Samotná práce 

s aplikační mapou je velice jedno-

duchá. Postačuje ji stáhnout z USB 

flashdisku do ISOBUS terminálu 

a spustit požadovanou úlohu. 

Stroj pak už automaticky upra-

vuje dávku na základě aplikační 

mapy a své polohy. U rozmetadel 

rostou požadavky na vysoké pra-

covní záběry. Relativní novinkou 

u rozmetadel Kverneland je sys-

tém MULTIRATE, což je systém, 

který umožňuje variabilní dávko-

vání nejen v rámci celého pracov-

ního záběru, ale i variabilní dáv-

kování na každý rozmetací kotouč 

odděleně. To vede k ještě dal-

šímu zpřesnění aplikace a ome-

zení plýtvání hnojivem.

Ať už si zákazník vybere jaký-

koliv model z řady rozmetadel 

Kverneland, vždy si pořídí stroj, 

který je v dané kategorii na špičce 

nabídky a je vybaven tím nej-

přesnějším rozmetacím ústro-

jím na trhu. Výsledkem je snížení 

nákladů a zkvalitnění produkce 

díky rovnoměrné aplikaci hno-

jiva a výsledné dostupnosti 

živin. Vždyť mottem výrobce 

těchto rozmetadel je „Every crop 

deserves the best care“, což 

v překladu znamená, že každá 

plodina si zaslouží tu nejlepší 

možnou péči.

Ing. Petr Pešek

Produktový manažer

KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.

Rozmetadla 

Kverneland 

jsou díky osmi 

lopatkám 

na rozmetacím 

kotouči 

schopné 

rovnoměrné 

aplikovat 

hnojivo i při 

vysokých 

pojezdových 

rychlostech

Rozmetací ústrojí CenterFlow vyniká šetrností k hnojivu a možností vypínat 

sekce pootočením bodu výpadu

Pro správné nastavení rozmetadla je 

nutné znát jeho fyzikální vlastnosti. 

Nastavení rozmetadla podle názvu 

hnojiva je nepřesné.

Možnost variabilního dávkování hnojiva je čím dál častější požadavek zákazní-

ka. Problém není ani různá dávka na každý kotouč

8 lopatek na rozmetacím kotouči

2 lopatky na rozmetacím kotouči

pečlivě zjištěné distribuce granulí 

hnojiva pomocí kalibračního boxu 

(součást výbavy) a na základě sku-

tečné objemové hmotnosti hno-

jiva. Tyto dva údaje jsou nezbytné 

pro správné nastavení dávkování 

i pracovního záběru. K usnadnění 

nastavení je k dispozici i aplikace 

pro mobilní telefony, takže odpadá 

zdlouhavé hledání v tabulkách. 

U GEOSPREAD rozmetadel Kver-

neland, která jsou ovládána termi-

nálem Tellus GO nebo Tellus PRO, 

lze využít Autosetup funkce, kdy se 

parametry hnojiva zadají do termi-

nálu a následně se „pošle“ nasta-

vení do rozmetadla. Současně se 

i zobrazí požadované otáčky roz-

metacích kotoučů a nastavení hra-

ničního deflektoru. Nastavení je 

tak jednoduché, rychlé a minimali-

zuje se možná chyba obsluhy.

Rozmetací systém 
CenterFlow

Ani při sebelepším nastavení 

dávkování a pracovního záběru 

rozmetadla nedosáhneme rov-

noměrné distribuce hnojiva bez 

dobře fungujícího rozmetacího 

ústrojí. Systém CenterFlow, který 

je použitý na rozmetadlech Kver-

neland, je zcela unikátní. Tento 

rozmetací systém udává hnojivu 

úvodní rychlost ještě před tím, než 

je vypuštěno na rozmetací kotouč 

a rozmetací lopatky. To znamená, 

že je hnojivo šetrně akcelero-

váno bez drcení granulí na prá-

šek. Takže rozmetadla Kverneland 

„nepráškují“, ale skutečně rozme-

tají. S rostoucími prodeji traktorů 

s odpruženou nápravou/kabinou/

sedačkou rostou i pojezdové rych-

losti. U rozmetadel to platí dvojná-

sob. Rozmetadla Kverneland jsou 

vybavena osmi lopatkami na kaž-

dém rozmetacím kotouči. Výsled-

kem je daleko rovnoměrnější dis-

tribuce hnojiva ve směru jízdy i při 

vysoké pojezdové rychlosti. Systé-

mem CenterFlow jsou vybavena 

všechna rozmetadla Kverneland 

včetně nejmenšího modelu EL700. 

Výhodou systému CenterFlow 

je i to, že rozmetací obrazec není 

ovlivněn bočním náklonem roz-

metadla, jako je tomu v případě, 

kdy hnojivo padá přímo na rozme-

tací kotouč. 

Zákazník si může vybrat 

z několika modelů a různých 

úrovní výbavy a ovládání. Od plně 

mechanicky/hydraulicky ovláda-

ných rozmetadel (EL, CL, HL) přes 

rozmetadla vybavená váhovými 

senzory (CL-EW, TL) až po GEO-

SPREAD rozmetadla (CL GEO, 

TL GEO, TLX GEO). Z hlediska 

objemu zásobníku začíná nabídka 

na 700  l u rozmetadla EL a končí 

na objemu 3 900  l u modelů TL, 

TL GEO a TLX GEO. Modely, 

které jsou vybaveny váhami, umějí 

automaticky regulovat aplikovanou 

dávku na základě pojezdové rych-

losti nebo aplikační mapy a jsou 

vždy 100 % ISOBUS kompatibilní.

Velkou výhodou váhových 

rozmetadel Kverneland je to, že 

jsou vedle samotných váhových 

senzorů vždy vybaveny i senzo-

rem referenčním, díky kterému je 

možné odfiltrovat náklony roz-

metadla a jeho otřesy. Otřesy 

a náklony by bez tohoto referenč-

ního senzoru negativně ovlivňo-

valy přesnost vážení. 

Vypínání sekcí 
u rozmetadel

Vypínání sekcí u rozmetadel 

GEOSPREAD se provádí tak, že se 

otáčí bod výpadu hnojiva a záro-

veň se snižuje aplikovaná dávka. 

Rozmetadla Kverneland GEO-

SPREAD jsou tak schopná sku-

tečně vypínat sekce bez zbyteč-



Odbornost včelaře nespočívá jen 
v umění chovu včelstev a produkce medu

V  České republice ročně naopak 

přibývá zájemců o včelaření a jedi-

ným vzdělávacím centrem a to již 

po desítky let, je Střední odborné 

učiliště včelařské – Včelařské vzdě-

lávací centrum, o.p.s v  Nasavr-

kách. A  právě zde byl vybudo-

vána Hala pro získávání včelích 

produktů. Projekt byl podpořený 

z Integrovaného regionálního ope-

račního programu Evropské unie. 

„Nové prostory pomohou nejen 

začínajícím včelařům, kteří mají 

možnost seznámení s  moderním 

provozem, ale také zkušeným cho-

vatelům včel,“ uvedl ředitel školy 

Josef Lojda. A  zároveň dodal: 

„Obor včelař lze v naší škole studo-

vat denní formou určenou převážně 

pro absolventy základních škol 

i formou dálkovou. Ta je určena pro 

všechny bez rozdílu věku i povolání. 

Zájem zatím převyšuje nabídku 

a  tak u  nás nyní studuje 230 stu-

dentů. Co nás těší, je i  fakt, že 

mezi nimi je téměř polo-

vina žen. Obě formy 

studia jsou zakon-

čeny závěreč-

nou zkouš-

kou. 

Podmínky přijíma-

cího řízení nalez-

nou zájemci o  tento 

nesmírně zajímavý 

a  zároveň pro všechny 

užitečný obor na  webových strán-

kách školy www.souvnasavrky.cz 

nebo na  info@souvnasavrky.cz. 

Škola nabízí i  možnost rekvalifi-

kačních kurzů a  získání profesní 

kvalifikace Chovatel včel a Zpraco-

vatel včelích produktů. Informace 

o včelaření a možnost se vzdělávat 

zde naleznou jak zájemci o  včela-

ření, tak začínající i pokročilí včelaři 

v řadě kurzů a seminářů.“

Varoáza a mor včelstev

„Jedním z problémů při chovu včel 

je např. varoáza, při jejíž likvidaci 

se uplatňují akaricidy. U moru vče-

lího plodu se v řadě zemí zase apli-

kují antibiotika, jejichž rezidua se 

bohužel pak vyskytují v  samotném 

medu. U nás je legislativa radikální 

a antibiotika nejsou povolena. Naši 

žáci se musí naučit včelstva chovat, 

což samozřejmě zahrnuje i  identi-

fikaci a  zdolávání nemocí včetně 

důležité prevence. Nedílnou sou-

částí studia je i  znalost včelí pas-

tvy. Dále musí umět včelí pro-

dukty nejen získávat, alo zároveň 

zpracovat tak, aby byly zacho-

vány všechny obsažené látky 

a zároveň dodrženy sta-

novené parame-

try.“ říká ředi-

tel Lojda. 

Upo-

zornil i  na  to, český konzument 

by měl konzumovat kvalitní český 

med, pocházející ze zdrojů české 

krajiny. „Se zahraničními medy 

mohou být problémy“ uvádí Josef 

Lojda. Vyvrací jednostranný zažitý 

názor o škodlivosti porostů řepky 

pro včely. „Neřekl bych, že likviduje 

včely. Vždy je to o  přístupu země-

dělce, který nesmí používat pří-

pravky pro včely škodlivé a o jejich 

aplikaci by se měl dohodnout se 

včelaři. Jiná otázka je rozloha řep-

kových lánů, které nezajišťují vče-

lám potřebnou pestrost potravy 

a její rozložení po celé období."

V  ČR podle statistik je pro-

dukce medu celkově kolem 8-10 

tisíc tun a na včelstvo připadá prů-

měrně 15 kg. Jsou lokality, kde je 

medu více. V  loňském roce ale 

ve větší části republiky bylo medu 

méně. Cena je běžná kolem 150 Kč 

za kilogram a při nižší hranici už 

včelař jen špatně zhodnotí svou 

práci.

Co čmeláci?

Čmelák má význam v  opylení, 

kdy je dobrým pomocníkem včely 

medonosné. Létá totiž za  nižších 

teplot, při větru i  v  šeru. Může 

opylovat i  ty rostliny, které včela 

nedokáže. Žije v  malém spole-

čenství, jejich počet u nás bohužel 

ubývá a jsou zákonem chráněni. 

Střešní včelstva

Samozřejmě se včely 

do  měst dostávají 

a  jejich střešní 

chovy jsou dnes i  dost módní 

záležitost. Nemusí to být ale 

špatné, včely mají dolet až pět 

kilometrů a  v  parcích a  měst-

ské zeleni je dostatek květů pro 

jejich sběr pylu. Aktivní vzdá-

lenost jejich doletu je do  dvou 

kilometrů a  to pro jejich pastvu 

i  ve  městech stačí. Záleží samo-

zřejmě na  správném ošetřování 

včelstev.

Propolis, 
aneb včelařský zázrak

Jde skutečně v  případě propo-

lisu o  určitý včelařský zázrak 

a  to i  přes jistý problém uznat 

jej jako lék? Z  lékařského hle-

diska jde totiž o  látku, která 

nemá jednotné složení. Závisí 

na tom, z čeho a v které době ho 

včely získávají. A jako na každou 

jinou látku, může i  na  propolis 

být alergie. Odborníci z řad vče-

lařů doporučují, než hned třeba 

propolis v  tekuté formě klok-

tat, zkusit si tinkturou potřít 

část pokožky na  ruce a  zkoumat 

reakci. Až pak by se měl propolis 

užívat v různých jeho formách.

Z ř izovate lem St ře dního 

odborného učiliště včelařského 

– Včelařské vzdělávací centrum, 

o.p.s v Nasavrkách je Český svaz 

včelařů a  Ministerstvo zeměděl-

ství ČR. Činnost této obecně pro-

spěšné společnosti zahrnuje čtyři 

oblasti: vzdělávání dospělých, 

provozování středního odbor-

ného učiliště, mimoškolní čin-

nost dětí a  mládeže a  kulturně 

vzdělávací činnost. 

Text a foto Eugenie Línková

Včely zařadila letos odborná veřejnost na seznam ohrožených druhů a to přesto, že jsou nejdůle-

žitější živá stvoření na Zemi. Rozhodla o tom organizace Earthwatch Institute na poslední schůzi 

Královské geografické společnosti v Londýně. Podle posledních studií se jejich populace zmen-

šila za poslední roky až o 90 %. Za hlavní důvody vědci považují užívání pesticidů a úbytek květin 

a lesů v důsledku klimatických změn. Na včelách závisí asi 70 procent světového zemědělství. Opy-

lováním zajišťují rozmnožování řadě rostlin, které prý odhadem poskytují potravu až 90 procentům 

lidské populace. Už Albert Einstein prohlásil, že pokud vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. 

Masovým vyhynutím by byla postižena také živočišná říše, která je na těchto plodinách závislá. Jen 

v Evropské unii včely každoročně vytvářejí ekonomickou hodnotu ve výši odhadem 14,2 miliard eur.

Ředitel Josef Lojda 
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