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„Podpora směřuje produ-
centům bílkovinných plodin. 
Žádat mohou na půdu s po-
kryvem bílkovinných plodin, 
jejich směsí a směsí s obilo-
vinami v určeném období,“ 
uvádí Ing. Josef Miškovský, 
ředitel Odboru přímých pla-
teb a environmentálních 
podpor a dodává: „Pro účely 
podpory uznáváme všechny 
druhy hrachu, bob, lupinu, 

sóju, vojtěšku, jetel nebo je-
jich směs. Ve směsích musí 
být bílkovinné plodiny za-
stoupeny v porostu více než 
50 procenty.“ 

Dobrovolná podpora vá-
zaná na produkci směřuje 
k citlivým sektorům, které 
čelí určitým obtížím. Zároveň 
jsou důležité z hospodář-
ských, sociálních nebo jiných 
důvodů. Výše dotace se odvíjí 

od rozlohy plochy (minimum 
je jeden hektar). 

Mezi podporované plodiny 
v opatřeních VCS patří kon-
zumní brambory. Dotace zde 
cílí na postupné zvyšování 
ploch brambor a vyrovnání 

rentability jejich pěstování 
ve srovnání s nízkonáklado-
vými plodinami. Není závaz-
ně uvedeno, které odrůdy 
smí žadatel pěstovat jako 
konzumní, a které pro výro-
bu škrobu. Avšak podpora 

produkce konzumních bram-
bor je podmíněna tím, že 
na stejnou plochu dílu půdní-
ho bloku nebyla požadována 
podpora produkce škrobo-
vých brambor.

Fond aktuálně vydává roz-
hodnutí také zemědělcům, 
kteří se věnují pěstování 
chmele na minimální vý-
měře 1 hektar zemědělské 
půdy s kulturou chmelnice. 
Chmelnice musí být evido-
vána na žadatele v evidenci 
využití půdy a chmelnic nej-
méně od data podání žádosti 
do 20. srpna daného roku. 

PEZ

Je však třeba zajistit, aby se 
toto snížení skutečně pro-
jevilo na spotřebitelských 
cenách a pomohlo zákazní-
kům,“ říká prezident Agrární 
komory České republiky Jan 
Doležal a vyzval zástupce 
České národní banky k užší 
spolupráci.

„Prioritou pro Českou ná-
rodní banku je obnovení ce-
nové stability v Česku,“ sdě-
luje guvernér České národní 
banky Aleš Michl.

Nárůst nákladů 
v zemědělství 
a potravinářství dosahuje 
až stovek procent
Prudký nárůst cen potra-
vin, vysoké ceny elektřiny 
a plynu, stále se zvyšující 
náklady zemědělců a potra-
vinářů a nedostatek pracov-
níků v oboru. To jsou témata, 
o kterých diskutovali zástup-
ci agrárního sektoru s premi-
érem Petrem Fialou a třemi 
ministry v sídle Úřadu vlády 
České republiky ve Strakově 
akademii .

Dalšími tématy byly nová 
Společná zemědělská politika 
Evropské unie a dodržování 
nových pravidel v souvislosti 
s novelou zákona o význam-
né tržní síle. Prezident Agrár-
ní komory České republiky 
Jan Doležal a prezidentka 
Potravinářské komory Čes-
ké republiky Dana Večeřová 
tlumočili zástupcům vlády 
oprávněné obavy zemědělců 
a potravinářů o jejich bu-
doucí uplatnění na domácím 
trhu.

Náklady v zemědělských 
a potravinářských podnicích 
vzrostly v loňském roce o de-
sítky až stovky procent v me-
ziročním srovnání. K nej-
významnějším položkám, 
které se na prodražování 
zemědělské a potravinářské 
výroby podílely, jsou ceny 
energií. Vzhledem k omeze-
ným možnostem promítnout 
tyto náklady do cen, za které 
prodávají své produkty, vy-
vstaly závažné až existenční 
problémy především podni-
kům s vysokou spotřebou. 
V zemědělství se jedná na-

příklad o pěstování rajčat 
ve sklenících, sušení chmele 
či chov drůbeže.

„Vnímám složitost situace 
způsobenou výrazným ná-
růstem cen energií, pohon-
ných hmot a hnojiv, které 
představují velkou část vý-
dajů zemědělců. S ministry 
zemědělství Evropské unie 
jednáme o možnosti využití 
peněz z rozpočtu Unie, z tzv. 
zemědělské rezervy, k mi-
mořádné podpoře nejvíce 
postižených oborů. Chci také 
připomenout, že zemědělci 
a potravináři mohou na roz-
voj svého podnikání využívat 
národní podpory z Podpůr-
ného a garančního rolnického 
a lesnického fondu. Ty mají 
větší multiplikační efekt, což 
znamená, že například dvě 
miliardy korun od státu vy-
generují v zemědělství inves-
tice v objemu třináct miliard. 
Pokud jde o obchodní řetězce 
a obchodní přirážky, tak si 
myslím, že by nikdo neměl 
zneužívat současné situace 
k neúměrnému navyšování 
zisku. Věřím, že k větší trans-
parentnosti trhu a možnos-
tem lepších kontrol nekalých 
obchodních praktik přispěje 
novela zákona o významné 
tržní síle, která platí od za-
čátku tohoto roku,“ uvedl 
ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

Zastropování cen 
zemědělci oceňují , má to 
ale i své nedostatky
„Zemědělcům alespoň čás-
tečně ubylo starostí, když se 
vláda rozhodla pomoci s dra-
hými energiemi domácnos-
tem i podnikům a přistoupi-
la k zastropování cen. Tento 
krok ale znamenal úlevu jen 
na omezenou dobu a jen pro 
ty zemědělce, kterým skon-
čila sjednaná cenová fixace 
už v průběhu loňského roku, 
zatímco většinu ostatních 
to čeká v průběhu letošního 
roku. Současně je třeba říct, 
že jiné země Evropské unie 
nastavily stropy pro ceny 
energií níže a pomohly tak 
svým pěstitelům a chovate-
lům dříve a ve větší míře, čímž 
jim na propojeném evrop-
ském trhu připsaly značnou 

konkurenční výhodu. Energie 
stále patří k nejvýznamněj-
ším nákladovým položkám 
v zemědělské prvovýrobě. To 
znamená potenciálně velké 
problémy především v ener-
geticky náročných odvětvích, 
a tím i riziko pro potravino-
vou bezpečnost České repub-
liky, co se týká zajištění dodá-
vek kvalitní české zeleniny, 
ovoce či produktů živočišné 
výroby za dostupné ceny pro 
obyvatele,“ řekl prezident Ag-
rární komory České republi-
ky Jan Doležal.

Obchodní přirážky 
na některé výrobky jsou 
nepřiměřeně vysoké
Přesto ceny potravin na pul-
tech v průběhu loňského 
roku stoupaly a drtily roz-
počty českých domácností. 
Tuzemský maloobchodní trh 
s potravinami je totiž velmi 
specifický. Některé studie 
uvádějí, že až 80 procent po-
travin nakoupí spotřebitel 
v supermarketech a hyper-
marketech zahraničních ob-
chodních řetězců. Současně 
se prodá až 60 procent všech 
výrobků ve slevových akcích. 
Proto jsou obchodní přirážky 
na některé výrobky nepři-
měřeně vysoké. Ceny země-
dělců a potravinářů jsou pro 
spotřebitele přijatelné, ale 
marže řetězců ceny neúměr-
ně navyšují. Spotřebitelé jsou 
tak nuceni šetřit a vyndávat 
z nákupních košíků kvalitní 
české potraviny, které vymě-
ňují za levnější a předoto-
vané produkty dovezené ze 
zahraničí za cenu vyšší uhlí-
kové stopy, a významně také 
snižují objem nakoupených 
potravin.

Popsané skutečnosti ubí-
rají zemědělským a potravi-
nářským podnikům finanční 
prostředky, aby mohly in-
vestovat do inovací a nových 
technologií, zejména v sou-
vislosti s energetickou sobě-
stačností, a přivádějí je tak 
do tzv. začarovaného kruhu. 
Cestou ven může být ome-
zení, či dokonce ukončení 
provozu podniků, což není 
v zájmu českých zemědělců, 
výrobců potravin, ani zákaz-
níků.

„Jednou z možností jsou 
dlouhodobé, státem garan-
tované úvěry s nízkým úro-
kem, aby podniky mohly in-
vestovat, nebo dotace úroků 
z úvěru či garance jistiny. To 
je velmi efektivní pomoc stá-
tu, běžná v řadě zemí Evrop-
ské unie,“ sdělila prezidentka 
Potravinářské komory České 
republiky Dana Večeřová. 
Současně Evropská komise 
klade na výrobce potravin 
stále větší nároky. Například 
od 1. 1. 2023 hradí potravi-
náři poplatky za tzv. littering, 
což je úhrada za úklid jedno-
rázových obalů, které spotře-
bitelé odhodí na ulici nebo 
do přírody, doplnila prezi-
dentka PK ČR Večeřová.

Na závěr jednání se všichni 
zúčastnění shodli na nutnos-
ti výměny relevantních infor-
mací ohledně cen potravin 
z pohledu jednotlivých vý-
robních sektorů tak, aby ne-
docházelo k neoprávněnému 
zdražování pro spotřebitele. 
Věřme jen, že nedojde jen 
ke slibům,jako tomu je u zru-
šené a dříve slíbené podpory 
digitalizace v zemědělských 
provozech jak si novinářům 
v tiskové zprávě posteskla 
firma Agdata.

Zastavení významného 
programu digitalizace 
podporovaného 
i Evropskou unií
„Ministerstvo zemědělství 
nečekaně pozastavilo dotač-
ní titul určený na precizní 
zemědělství, který měl jen 
v letošním roce přinést až 
200 milionů korun na pod-
poru variabilního hnojení, 
a tím pomoci na větší výmě-
ře v rámci orné půdy Česka 
začít využívat přínosnou zó-
naci porostů a polí. Ambice 
začít postupně využívat kom-
plexně variabilní aplikace 
počínaje hnojením, aplikací 
přípravků na ochranu rostlin 
a samozřejmě i setí a sázení 
se tak odkládá na neurčito,“ 
uvedl v tiskové zprávě Lukáš 
Musil, obchodní ředitel Ag-
data.

„Nečekané rozhodnutí, 
které přišlo na poslední chví-
li, přineslo potíže českým 
farmářům, kteří v průběhu 

posledního roku investovali 
velké množství financí, času 
a dalších zdrojů k nákupu 
techniky a technologií tak, 
aby přechod k preciznímu 
zemědělství zvládli. I když se 
to může zdát jako marginální 
problém týkající se „několika 
zemědělců“, tak opak je prav-
dou. Úspornější nakládání 
s hnojivy se totiž významně 
promítá také do cen potravin 
a dle evropských i celosvěto-
vých studií pozitivně ovliv-
ňuje životní prostředí a úzce 
souvisí i s lidským zdravím.

V posledních minimálně  
2 letech jsme byli všichni 
ubezpečováni, že podpo-
ra digitalizace a moderních 
přístupů v zemědělství je 
prioritou a cestou, po kte-
ré se český stát chce vydat. 
I proto nechápu, a rozhodně 
v tom nejsem sám, proč mi-
nisterstvo rozhodlo o zasta-
vení tohoto programu, který 
byl podporován a schválen 
Evropskou komisí, a ještě 
nedávno rovněž samotným 
ministerstvem,“dodal Musil.

Stejně tak nerozumím odů-
vodnění tohoto rozhodnu-
tí, a hlavně ani načasování, 
které přišlo v době, kdy bylo 
vše připraveno ke spuštění 
programu a finalizovalo se 
paragrafové nařízení vlády. 
Tím spíš, když ministerstvo 
s předstihem komunikova-
lo, že dotace se po prvním 
roce vyhodnotí a může dojít 
k jejím úpravám tak, aby co 
nejvíce reflektovala přístup 
k životnímu prostředí i eko-
nomiku zemědělského pod-
niku. To vše se stalo v situaci, 
kdy čeští zemědělci vnímají 
přínos ve využití moderních 
technologií v podobě větší 
efektivity i lepší hospodár-
nosti. Jako je to právě v přípa-
dě variabilního hnojení, které 
přináší úspory za hnojiva 
v řádech desítek i stovek tisíc 
při zvýšení nebo minimálně 
udržení stejného dlouhodo-
bého výnosu,“ uzavřel Musil.

Sliby se neodkládají , mají 
se plnit
Stejně tak se ptá prezident 
Agrární komory Jan Dole-
žal, kdy se naplní slib daný 
zemědělcům na velkém loň-

ském shromáždění v Lucer-
ně během léta Marianem 
Jurečkou,ministrem práce 
a sociálních věci. Písemně 
nám toto ujištění potvrdil 
zástupce zemědělců slovy: 
„Bývalý ministr zemědělství 
a předseda KDU-ČSL Mari-
an Jurečka řekl, že částečně 
protestující chápe. Podle něj 
ale dostal současný ministr 
Zdeněk Nekula za úkol, aby 
našel další peníze pro cho-
vatele hospodářských zvířat 
a pěstitele citlivých komodit. 
Ročně má jít o dvě až tři mi-
liardy korun. Variantou podle 
něj jsou úlevy na pojištění,“ 
dodal Doležal.

K určitému i podceňování 
uplatnění nejmodernějších 
metod v zemědělství podal 
toto vysvětlení.

“Stát dlouhodobě postrádá 
vizi budoucího vývoje české-
ho zemědělství. Co se týká 
precizního zemědělství, vítá-
me podporu v rámci investic, 
ale přímá platba na pozemky 
má větší motivační účinek. 
Precizní zemědělství považu-
jeme za trend jdoucí správ-
ným směrem, který přispívá 
k šetrnějšímu zacházení se 
zemědělskou půdou, a tím 
i zachování jejích přiroze-
ných vlastností pro budoucí 
generace. Zemědělci stále 
častěji využívají metody pre-
cizního zemědělství, které 
pracují s technologiemi jako 
GPS, GIS, DPZ a senzory sle-
dujícími odrazivost ve snaze 
zajistit maximum informací 
o stavu a vlastnostech kon-
krétního bloku zemědělské 
půdy a na základě toho pak 
na tomto pozemku hospoda-
ří včetně cílené aplikace hno-
jiv či přípravků na ochranu 
a ošetřování rostlin. Ostatně 
precizní zemědělství proniká 
již také do učebních osnov 
zemědělských škol. Vítáme 
probíhající diskuzi o meto-
dách precizního zemědělství 
a věříme, že bude nadále 
pokračovat i s účastí Agrár-
ní komory České republiky 
jakožto největší organizace 
sdružující zemědělce v České 
republice,” uzavřel prezident 
Agrární komory České re-
publiky Jan Doležal.

Eugenie Linková
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Editorial

Jako prase 
v žitě? Ne, 
jako prase 
z dvacátého 
patra!

Zlaté časy cho-
vu prasat u nás 
jsou už asi nenávratně pryč. Podle prezi-
denta Agrární komory ČR Jana Doležala pa-
tří dokonce chov prasat k nejohroženějším 
oborům živočišné výroby v ČR, který po-
malu vymírá. Jen za loňský rok podle údajů 
ČSÚ poklesly stavy těchto monogastrů v tu-
zemsku o 11 %. Naše soběstačnost v pro-
dukci vepřového masa je tatam – aktuálně 
se pohybuje na úrovni zhruba 44 %. Tak je 
tomu v českých končinách, kde situace není 
zrovna růžová a chovem prasat se zabývá 
již jen „hrstka statečných“. Ovšem neplatí to 
všude ve světě...
Asi nepřekvapí, že nejvíce vepřového masa 
se zkonzumuje v nejlidnatější zemi světa - 
v Číně. A tak zde neponechávají nic náho-
dě. Aby si Číňané zajistili dostatek čuníků, 
budují pro ně náležité zázemí. A jak vlast-
ně vypadá takový novodobý čínský vepřín? 
Při pohledu na několikapatrovou budovu, 
byste asi ani něvěřili, že jde o „prasečák“. 
Vlastně – přesnější než „několikapatrová“ 
by byl výraz „mnohopatrová“, možná až 
„mrakodrapovitá“. Nekorunovaným králem 
mezi těmito stavbami je pak věpřín nedale-
ko města Wu-chan ve střední Číně, který byl 
uveden do provozu v říjnu loňského roku. 
Stavba má 26 pater a nabízí „ubytování“ 
pro 650 000 kusů zvířat. Náklady na stavbu 
jsou podobně závratné, jako budova samot-
ná – v přepočtu 14,2 miliardy korun. Z to-
hoto pohledu opravdu luxusní prasečí hotel. 
Ostatně – koresponduje s tím i vybavení. 
Většína úkonů ve vepříně je automatizova-
ná, veškeré dění uvnitř mohou zaměstnanci 
sledovat prostřednictvím mobilních tele-
fonů. Ve „velíně“ se pak všechna sledovaná 
data o chodu vepřína zobrazují v reálném 
čase na veliké obrazovce. Ustajovací kotce 
jsou vybaveny regulátory teploty a vlhkos-
ti.  Do jednotlivých podlaží i ven dopravuje 
prasata obrovský výtah o nosnosti 40 tun. 
Důraz je kladen i na šetrnost vůči životnímu 
prostředí – odpadní voda je čištěna přímo 
na místě, emise skleníkových plynů by měly 
být velmi nízké, z prasečích výkalů pak pří-
mo nulové. Provozovatelé se dušují, že zví-
řata v tomto progresivním ustájení nijak ne-
strádají a navzdory jejich vysokému počtu 
se nemačkají a mají umožněn volný pohyb. 
I když tedy – ruku na srdce – přirozeným 
podmínkám se toto ustájení nepřibližuje 
ani vzdáleně.  
Moderní stavba je zatím spíše vyjímkou, 
ovšem je pravdou, že podobných vepřínů 
v Číně pomalu, ale jistě, přibývá. Chov pra-
sat v progresivních výškových budovách 
odstartoval poté, co prasečí populaci zde-
cimoval africký mor prasat. Druhý, takřka 
identický vepřín, už stojí ve městě E-čou. 
Celkem jich má vzniknout pět a pojmou až 
tři miliony prasat. 
Jestli nastolený trend vydrží a číňané za-
čnou budovat větší a větší vepříny, tak Velká 
čínská zeď již možná brzy nebude jedinou 
stavbou, kterou mohou astronauti obdivo-
vat z vesmíru. A my – konzumenti - až si 
půjdeme do obchodu pro surovinu na obli-
gátní nedělní řízek, budeme si moci na ba-
líčku vepřového masa přečíst mnoho údajů 
– kromě toho, že prasátko se narodilo, bylo 
odchováno i poraženo v Číně, tak třeba i to, 
v kolikátém bydlelo patře. 
 

 Petra Bártlová
šéfredaktorka

pokračování ze str. 1

Tlak na zemědělsko – potravinářský komplex roste

Dotace na bílkovinné plodiny, brambory a chmel 
Státní zemědělský intervenční fond (Fond) 
vydává rozhodnutí na další tři dotace 
v rámci Dobrovolných podpor vázaných 
na produkci (VCS). O podporu na bílko-
vinné plodiny prostřednictvím Jednotné 
žádosti 2022 požádalo 6 833 žadatelů 
a dostanou přes 416,4 milionů korun. 
Na produkci konzumních brambor Fond 
rozdělí 691 pěstitelům 44,6 milionu ko-
run. Žádost o dotaci na chmel podalo 120 
zemědělců, kteří získají téměř 76,1 milio-
nů korun.

Sazby u vybraných plodin pro rok 2022 

Plodina Sazba (Kč/ha)

Bílkovinové plodiny 1 778,18

Chmel 14 789,21

Konzumní brambory 4 441,69

Podpora je směrována také k pěstitelům bílkovinných plodin.

Boj s půdní erozí neohrozí 
pěstování kukuřice 
a brambor v ČR

Roztřídění zemědělských 
pozemků podle stupně eroz-
ního ohrožení v ČR se změní. 
Dosud platilo rozlišení na tři 
typy: půda silně erozně ohro-
žená, mírně erozně ohrožená 
a erozí neohrožená. Podle 
těchto kategorií musí země-
dělci na svých polích hos-
podařit takovým způsobem, 
aby co nejvíce zamezili ztrátě 
půdy vlivem deště.

„Nyní chceme toto roztří-
dění přenastavit, aby lépe 
odpovídalo specifickým 
vlastnostem jednotlivých 
kategorií erozního ohrožení 
a také, abychom započítali 
pokrok v nových postupech 
pěstování a nové technolo-
gické postupy vyzkoušené 
při výzkumných projek-
tech. Mírně erozně ohrože-
né půdy rozdělíme do dvou 

podkategorií podle stupně 
erozního ohrožení. Na jed-
né začnou platit přísnější 
pravidla, na druhé v pod-
statě zůstanou zachovány 
současné postupy,“ uvedl 
ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL).

Změny v protierozní 
ochraně si vyžádala už plat-
ná protierozní vyhláška 
a nový Strategický plán spo-
lečné zemědělské politiky 
2023–2027, vycházejí také 
z Programového prohláše-
ní vlády. Na jejich základě 
je považována za erozně 
ohroženou větší plocha 
orné půdy. Přísnější pravi-
dla pro zemědělce přineslo 
také omezení na maximálně 
10 hektarů jedné plodiny 
na silně erozně ohrožených 
polích.

Podmínky nesmí ohrozit 
konkurenceschopnost 
zemědělců
MZe ve snaze zmírnit do-
pady těchto opatření na ze-
mědělce sestavilo pracovní 
skupinu složenou se zástup-
ců MZe, odborných institucí 
a nevládních zemědělských 
organizací, jako jsou napří-
klad Agrární komora ČR, 
Zemědělský svaz ČR, Čes-
komoravský svaz zeměděl-
ských podnikatelů a Asocia-
ce soukromého zemědělství 

ČR. Úkolem pracovní skupi-
ny je najít nejlepší podmín-
ky pro péči o půdu a záro-
veň neohrozit živočišnou 
i rostlinnou produkci a kon-
kurenceschopnost našich 
zemědělců.

Jedním z výsledků jed-
nání skupiny je, že katego-
rie silně ohrožených půd, 
na kterých se například 
nesmí kvůli erozi pěstovat 
brambory, cukrová řepa 
nebo kukuřice, naroste 
pouze mírně, a to o 11 % 
(ze současných 54,6 tisíce 
hektarů orné půdy na 60,6 
tisíce hektarů). Dojde také 
k rozšíření kategorie mírně 
erozně ohrožených ploch, 
na kterých bude možné 
i nadále pěstovat kukuřici, 
brambory nebo cukrovou 
řepu s použitím vhodných 
půdoochranných technolo-
gií. Tyto změny budou po-
stupně zaneseny i do regis-
tru zemědělské půdy LPIS.

MZe ve spolupráci s Vý-
zkumným ústavem meliorací 
a ochrany půdy připravuje 
pravidla pro zemědělce hos-
podařící na erozně ohrože-
ných půdách, kterých je v ČR 
asi 60 % z celkové plochy 
polí. Nové zásady chce ústav 
představit v nejbližší době.

PEZ

Program na podporu aplikovaného 
výzkumu MZe ZEMĚ II

„Program na podporu apliko-
vaného výzkumu ZEMĚ II se 
zaměřuje na praktické uplat-
nění a přípravu následného 
komerčního využití nebo vy-
užití pro potřeby společnosti. 
Navazuje na dosavadní pro-
gram ZEMĚ na období 2017 
až 2025. Dnes schválený Pro-
gram se nepřekrývá s ostat-
ními programy a budeme ho 
realizovat formou veřejných 
soutěží ve výzkumu, vývoji 
a inovacích,“ uvedl ministr 

zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL).

Celkové předpokládané 
výdaje na tento program 
budou zhruba 9,2 miliardy 
korun Kč, z toho ze státního 
rozpočtu to bude 88 % cel-
kových způsobilých nákladů 
nebo výdajů, což představuje 
8,1 miliardy korun. Rozpočet 
vychází z potřeby zajistit do-
statek peněz k naplnění cílů 
Programu a zároveň reaguje 
na růst cen vstupů v posled-

ním období (energie, osobní 
náklady, materiál i služby), 
který významně navyšuje 
celkové náklady na výzkum-
nou činnost příjemců.

Prioritami v oblasti řízení 
systému podpory výzkumu 
a vývoje jsou strategicky 
řízený systém podpory vý-
zkumu a vývoje s přesahem 
do příbuzných oborů, efek-
tivní řízení a financování, 
posilování výzkumných ka-

pacit výzkumných organizací 
a rozvíjení mezinárodní spo-
lupráce.

Program byl připraven 
pracovníky Ministerstva ze-
mědělství, odborníky z České 
akademie zemědělských věd 
ve spolupráci s odborníky 
a praktiky z oborů defino-
vaných výzkumnými směry 
v rámci klíčových oblastí. 

PEZ

Bioekonomika, smart (chytré) zemědělství 
a globální změny v biosféře jsou hlavními 
oblastmi, na které se zaměřuje Program 
na podporu aplikovaného výzkumu Minis-
terstva zemědělství ZEMĚ II na roky 2024 
až 2032. Dne 1. února 2023 ho schválila 
vláda. Hlavními jedenácti směry výzkumu 
budou půda, voda, biodiverzita, lesnictví 
a navazující odvětví, rostlinná produkce, 
rostlinolékařství, živočišná produkce, 
veterinární medicína, produkce potravin, 
zemědělská technika, lesnická a zeměděl-
ská ekonomika a politika. Program je zaměřen na praktické uplatnění poznatků z výzkumu.

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá 
přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy 
v ČR. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
meliorací a ochrany půdy připravuje a ná-
sledně zveřejní nové postupy a pravidla 
hospodaření na polích ohrožených vodní 
erozí. Podle nich pak budou zemědělci 
postupovat, aby ochránili pole a zároveň 
zachovali zemědělskou produkci.

Brambory patří k plodinám, které nelze pěstovat na erozí silně ohrožených půdách.

Zemědělci musí hospodařit tak, aby 
eliminovali ztráty půdy vlivem deště.
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Praha centrem bioekonomiky
Praha se na dva prosincové dny stala evropským centrem pro 
diskusi o bioekonomice. Konaly se dvě mezinárodní konference 
v rámci předsednictví ČR v EU, které byly na bioekonomiku zamě-
řeny. Obou konferencí pořádaných hybridní formou se zúčastnilo 
více než 200 zájemců z mnoha evropských zemí. Dne 7. prosince 
2022 se pod záštitou ministra zemědělství ČR uskutečnila meziná-
rodní konference za účasti representantů Evropské komise zamě-
řená na povodí Dunaje jako klíčové oblasti nové Evropské mise 
Voda. Konference 8. prosince 2022 - Podpora vzdělání pro bioeko-
miku - byla zařazena mezi oficiální akce českého předsednictví EU. 
Obě akce pořádala politická iniciativa BIOEAST a BIOEAST HUB CZ.

ROSTLINNÁ

Mezinárodní konference 
k novému majáku 
na Dunaji
Cílem konference pořádané 
pod záštitou ministra země-
dělství pana Zdeňka Nekuly 
ve spolupráci s Technolo-
gickým centrem bylo zvýšit 
informovanost a propojit 
všechny příslušné tvůrce 
politik a posílit zapojení Čes-
ké republiky a zemí střední 
a východní Evropy do Evrop-
ské mise. Ta disponuje nema-
lými finančními prostředky 
pro revitalizaci vodních toků 
nebo zavedení nových ře-
šení v oblasti akvakultury, 
obnovy říčních toků, využití 
vody v krajině. Zástupci Ev-
ropské komise diskutovali 
s vrcholnými představiteli 
ministerstev zemědělství 
zemí Slovenska, Maďarska, 
Rumunska a České repub-
liky o tom, jak mohou být 
prostředky mise využity pro 
podporu soběstačnosti v za-
jištění potravin ze sladkovod-
ních zdrojů, eliminaci plas-
tů a mikroplastů z vodních 
toků nebo řešení extrémních 
výkyvů počasí – sucho či zá-
plavy, které trápí jak Českou 
republiku, tak sousední státy. 
Konferenci zahájil náměs-
tek ministra zemědělství ČR 
pan Radek Holomčík. Zájem 
a podporu Evropské komise 
vyjádřil náměstek generál-
ního ředitele DG Mare a zá-
roveň manažer mise pana 
Kestitus Sadauskas, který 
vystoupil na slavnostním za-
hájení a účastnil se rovněž 
panelové diskuse. 

Na konferenci zaznělo, že 
potřeby, ale také četné zkuše-
nosti zemí střední a východní 
Evropy, stále nejsou dobře 
komunikovány v Evropě. 
Právě prosazení témat, která 
tyto země trápí, je cílem Ini-
ciativy BIOEAST a její mezi-
národní tematické pracovní 
skupiny, která se zabývá vo-
dou. Skupinu vede doktorka 
Marie Kubáňková. Na národ-
ní úrovni tuto aktivitu podpo-
ruje národní bioekonomický 
BIOEAST HUB CZ založeným 
s podporou Ministerstva 
zemědělství ČR, který příle-
žitosti nových projektových 
příležitostí pro národní orga-
nizace mapuje, bioekonomic-
ká témata vysvětluje a prosa-
zuje do národních programů 
a RIS3 strategie. 

Koordinátorka BIOEAST 
tematické skupiny a BIOEAST 
HUB CZ Marie Kubáňková 
k tomu dodává: “V prosinci 
2021, kdy Evropská komise 
Misi představovala vyjádřila 
přání pořádat akci věnova-
nou Majáku na Dunaji v rám-
ci Českého předsednictví. 
Jsem ráda, že se nám poda-
řilo s podporou ministra ze-
mědělství ČR tuto akci uspo-
řádat za účasti významných 

hostů. Konference je pouze 
začátek, budeme pokračovat 
na našem zapojení. Dunajský 
maják je navržen tak, aby po-
skytoval řešení pro sladkou 
vodu, která lze replikovat 
i jinde v EU. Náš region se tak 
může stát doslova říční vlaj-
kovou lodí Evropy.“

Vznik evropské sítě 
bioekonomických 
univerzit zemí střední 
a východní Evropy
Mezinárodní konference po-
řádaná pod záštitou minis-
tra pro evropské záležitosti 
Mikuláše Beka ve spoluprá-
ci s Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
se konala 8. prosince 2022. 
Konference ukázala potřebu 
rozvoje vzdělávání v oblasti 
bioekonomiky jehož absen-
ce je hlavním důvodem, proč 
ČR a země střední a východní 
Evropy zaostávají za ostat-
ními regiony Evropy, které 
potenciál bioekonomiky plně 
pochopily, ve svých strategi-
ích podporují a zapojují se 
do celé řady zajímavých pro-
jektů a výzev. 

Konference poukázala 
na přetrvávající zanedbává-
ní významu bioekonomiky, 
bioekonomického vzdělá-
vání a jeho nevyužitého po-
tenciálu pro makroregion 
BIOEAST. Celá řada projektů 
a iniciativ se koná, bohužel, 
bez naší účasti. To může jen 
dále prohloubit socio-ekono-
mické rozdíly. Proto Iniciati-
va BIOEAST a BIOEAST HUB 
jako koordinátor makro-re-
gionální tematické skupiny 
vzdělávání v bioekonomice 
podpořily vznik nové sítě 
bioekonomických univerzit 
BIOEAST Uni Net. V rámci 
konfererence bylo slavnost-
ně podepsáno Memorandum 
o spolupráci, čímž tato nová 
síť vznikla. Koordinátorem 

nové sítě se stala MENDE-
LU, Memorandum podepsal 
v Praze osobně rektor Jan 
Mareš. Prorektor Svatopluk 
Kapounek představil ambi-
ce MENDELU, tedy podporu 
spolupráce při rozvoji vzdě-
lávání v oblasti bioekonomi-
ky, možnosti dalšího rozvoje 
společných studijních pro-
gramů a výzkumných pro-
jektů. Pan prorektor vyjádřil 
snahu o uplatnění výsledků 
nejen na úrovni hospodář-
ské politiky, ale především 
v praxi. 

Zástupci Evropské komise 
jasně deklarovali svoji pod-
poru této síti, rovněž tak již 
existující sítě EBU univerzit 
západní, severní a jižní Ev-
ropy. Koordinátor BIOEAST 
HUB CZ doktor Jan Nedělník, 
člen vědecké rady MENDELU 
k tomu dodává: „Jsem rád, 
že MENDELU se stala ko-
ordinátorem této nové sítě 
a chce podporovat spoluprá-
ci na bioekonomických pro-
gramech v naší zemi i zemích 
sousedních. BIOEAST HUB 
CZ jí bude i nadále podporo-
vat a navazovat na vzdělává-
ní pro podnikatele v oblasti 
bioekonomiky, kterému se 
věnujeme.“

Univerzity v makroregionu 
BIOEAST čelí otázkám, pro 
který makroregion vychová-
vají zaměstnavatele a podni-
katele, ty druhé, pokud vůbec 
nějaké. Byla by škoda přileži-
tosti, kterou Evropská komi-
se nabízí, nevyužít. 

Cílem obou akcí bylo pod-
pořit zapojení českých or-
ganizací do Evropské spo-
lupráce, využití prostředků 
programů Horizon EUROPE 
a řešení aktuálních problé-
mů, které trápí nejen země-
dělce, ale také průmyslovou 
praxi, provozovatele bioply-
nových stanic, kompostáren 
a umožnit výzkumným orga-
nizacím zapojit se do zajíma-

vých programů disponujících 
vysokými rozpočty. 

Bioekonomika v ČR stále 
není aktuálním tématem - ač 
je masivně podporovaná Ev-
ropskou komisí a rozvíjena 
ve „starých“ členských ze-
mích. Chceme doufat, že se 
tento trend více než dosud 
bude stávat běžným i v ze-
mích střední a východní Ev-
ropy. Obecně bioekonomika 
je zaměřena na komplexněj-
ší, udržitelnější a efektivnější 
využívání přírodních zdrojů 
než dosud. Není třeba v ní 
hledat nic tajuplného, pro-
tože mnohé prvky i v České 
republice dlouhodobě roz-

víjíme. Dlouhá tradice kom-
postování a vysoká úroveň 
výroby bioplynu jsou jen dva 
příklady dobré praxe a hod-
notových řetězců, které mů-
žeme exportovat do Evropy. 

Oba konferenční dny za-
hájil koordinátor BIOEAST 
HUB doktor Jan Nedělník. 
Velké poděkování patří gene-
rálnímu sekretáři BIOEAST 
iniciativy panu Barnovi Ko-
vaczovi za jeho entuziasmus 
a snahu prosadit principy 
bioekonomiky v našich ze-
mích, koordinátorům BIO-
EAST HUBu a mezinárodních 
tematických skupin iniciativy 
BIOEAST doktorkce Marii 

Kubáňkové a doktoru Geor-
govi Sakellarisovi za exce-
lentní práci a kolegům pod 
vedením paní Nadi Koníčko-
vé z Technologického cent-
ra, kde se první konferenční 
den konal. Prezentace z obou 
konferencí jsou uveřejně-
ny na webových stránkách: 
www.bio-hub.cz/index.php/
novinky/novinky-probehle-
-akce/danube-2022 a www.
bio-hub.cz/index.php/novin-
ky/novinky-probehle-akce/
education-2022.
Text: RNDr. Jan Nedělník, 

Ph.D.
Foto: TC Praha a Petra 

Bártlová

INZERCE

Oba konferenční dny zahájil Jan Nedělník.

Evropská mise Voda disponuje finančními prostředky pro revitalizaci vodních toků nebo zavedení nových řešení v oblasti 
akvakultury, či využití vody v krajině.
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 jarní obiloviny  kukuřice  slunečnice
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„Pro nás, i pro naše zeměděl-
ce, to znamená nejen nový 
rok, ale i zcela nový začátek 
hospodaření,“ okomentoval 
očekávaný průběh letošního 
roku Ing. Libor Kolomazník 
– ředitel společnosti ELITA 
semenářská, do jejíhož sídla 
v Brně jsme zavítali koncem 
ledna na návštěvu. Rok 2023 
je a bude opravdu v mnoha 
ohledech specifický. A není to 
jen kvůli všeobecně známým 
faktorům, jako je energetic-
ká krize a válečný konflikt 
na Ukrajině.

„Letošní rok startujeme 
s výrazně vyššími cenami 
vstupů, pohonných hmot, 

energie, hnojiv a přípravků 
na ochranu rostlin. A to pla-
tí nejen pro naši společnost 
Elita, ale i pro naše zákaz-
níky – tedy pro zemědělce,“ 
vysvětluje pan ředitel a paní 
Ing. Martina Kubíčková, jež 
má ve společnosti ELITA 
na starosti komodity, hnoji-
va, chemie a pomocné látky, 
ke slovům pana ředitele do-
plňuje: „Ono to není jenom 
o tom, že se zvýšily ceny vstu-
pů, ale zemědělcům se výraz-
ně změnil i poměr nákladů 
a cen komodit. Třeba hnojiva 
šla cenově opravdu hodně 
nahoru, ovšem vzestup tržeb 
za vyprodukované komodity 

s tím vůbec nekoresponduje. 
Mnohé plodiny dokonce zlev-
nily – třeba řepka. Jediné ko-
modity, které si drží relativně 
slušnou cenu, jsou sladovnic-
ký ječmen, žito, oves a někte-
ré speciální plodiny.“

Nová strategie SZP je 
výzva
„A aby toho nebylo málo, tak 
do toho ještě vstupuje nový 
Strategický plán společné 
zemědělské politiky, dle kte-
rého by se zemědělci od le-
tošního roku měli řídit. Sta-
novuje nové podmínky, jenže 
do dnešní doby je vlastně ni-
kdo přesně nezná, protože 
mnohé detaily jsou stále ne-
jasné. Pěstitele a farmáře to 
vrhá do poměrně složité situ-
ace, protože většina ploch je 
osetých už z podzimu a s tím 
už se zkrátka moc dělat nedá. 
Není divu, že jsou z toho ze-
mědělci rozčarovaní a mnozí 
v této problematice hodně 
tápou,“ vysvětluje Libor Ko-
lomazník a jedním dechem 
dodává: „Přemýšleli jsme, jak 
zemědělcům alespoň trochu 
pomoci a zrodila se myšlen-
ka, uspořádat pro pěstitele 

seminář, kde bychom nová 
pravidla trochu osvětlili 
a hlavně i poradili, jak tyto 
nové podmínky uvést do pra-
xe. Jde o takovou spontánní 
akci – zkrátka si to vyžádala 
situace, která s novou strate-
gií a s novými podmínkami 
souvisí. Je to výzva nejen pro 
zemědělce, ale i pro naši spo-
lečnost.“ 

Jak se dále dozvídáme, 
první takové pracovní setká-
ní proběhlo 30. ledna v Ří-
čanech na Brněnsku. „Přišlo 
mnohem více lidí, než jsme 
vůbec čekali. A podle jejich 
reakcí, byli s akcí spokojení 
– evidentně to pro zemědělce 
bylo přínosné. A pro nás je to 
známka toho, že je o proble-
matiku společné zemědělské 
politiky opravdu zájem a že 
mělo smysl semináře uspo-
řádat,“ líčí pan ředitel. Jen do-
dejme, že společnost ELITA 
semenářská zorganizovala 
ještě několik setkání s ná-
zvem „Environmentální opat-
ření a ekoschémata“ v dalších 
destinacích, přičemž posled-
ní akce se uskutečnila v polo-
vině února. 

Podmínky nezměníme, ale 
můžeme se přizpůsobit
Jak již zaznělo – smyslem 
setkání bylo nejen informo-
vat o nových podmínkách, 
ale také poradit s konkrét-

ními problémy, které s no-
vou strategií SZP vyvstávají. 
„Není úplně lehké se v tom 
zorientovat, dokonce se 
i objevují zemědělci, kteří 
raději ani nebudou o dotace 
žádat,“ popisuje pan ředitel 
a dodává: „My, samozřejmě, 
nedokážeme v rámci Evropy 
určit směr, kterým se bude 
zemědělská politika ubírat, 
ale můžeme se tomu přizpů-
sobit. Třeba tím, že budeme 
připraveni na chystané změ-
ny. Nová pravidla určitě zvýší 
poptávku po osivech na gree-
ning, biopásy, krmné pásy 
a podobně. Všem zájemcům 
nabízíme jak hotové směsi, 
tak jsme i schopní namíchat 
osivo ve složení přesně po-
dle přání farmáře. Snažíme 
se být maximálně pružní, 
aby zákazníci na osivo zby-
tečně nečekali. Někdy chtějí 
pěstitelé složení již zavedené 
směsi jen trochu poupravit, 
aby vyhověli konkrétnímu 
dotačnímu titulu. I v takovém 
případě, kdy se třeba nemě-
ní komponenty, jen trochu 
pozměníme jejich poměr, se 
však vždy musí směs zaregis-
trovat, jako zcela nová.“

Výběr osiv, které mohou 
zemědělci uplatnit nejen 
v souvislosti s novými pra-
vidly SZP, je v portfoliu spo-
lečnosti ELITA semenářská 
opravdu široký. Společnost 
Elita je vždy připravena na-
bídnout to nejlepší řešení.

Kvalitní osiva vyžadují 
moderní zázemí
„Naším velkým benefitem je 
logistické centrum v Ořecho-
vě, kde máme nejen dostatek 
prostoru pro naskladňování, 
třídění, úpravu a veškerou 
logistiku, ale hlavně jsou tam 
v provozu dvě nové, na sobě 
nezávislé linky a od loňského 
roku také nový optický třídič. 
Díky moderním technologiím 
a také výhodné pozici je pro 

nás Ořechov opravdu nepo-
stradatelným zázemím, které 
nám pomáhá ještě více zkva-
litňovat služby pro naše zá-
kazníky – tak, abychom byli 
schopni dodat osivo v nejvyš-
ší kvalitě a v co nejkratším 
čase,“ vysvětluje Martina Ku-
bíčková. Pan ředitel doplňu-
je: „Ořechov pěstitelé znají 
hlavně díky polním dnům, 
které tam pravidelně pořádá-
me. I letos se tam na všechny 
budeme těšit a sice 13. červ-
na, kdy budou opět k vidění 
parcely s pokusnými porosty 
pšenice, řepky i dalších plo-
din z naší nabídky. Protože 
i když je nyní aktuální spíše 
problematika speciálních 
plodin a nejrůznějších směsí 
pro environmentální opatře-
ní, tak určitě nechceme opo-
míjet ani naši nabídku klasic-
kých plodin.“

Je evidentní, že pro spo-
lečnost ELITA semenářská 
dodáním osiva spolupráce se 
zákazníky nekončí. Naopak - 
pěstitelé u této firmy vždy 
najdou podporu – od po-
moci s výběrem vhodné-
ho hybridu či odrůdy, přes 
metodické vedení porostů 
(množitelských i běžných 
ploch), až po specifickou 
problematiku, jako je obno-
va travních porostů nebo ap-
likace přípravků na ochranu 
rostlin. Společnost, která má 
za sebou třicet let zkušenos-
tí, rozhodně s věkem nekost-
natí, ale jde pružně s dobou 
a pohotově reaguje a plánuje 
tak, aby byla zemědělcům 
nápomocna i v této poněkud 
turbulentní době. „Vždy tady 
jsme pro naše zákazníky 
a i když se musí v současnos-
ti pěstitelé potýkat s mnoha 
komplikacemi, chceme pro 
ně být spolehlivým partne-
rem, který jim pomůže tyto 
problémy zvládnout,“ uza-
vřel naše setkání pan ředitel 
Kolomazník. 

PEZ

S některou z položek pestrého sortimentu osiv a sadby společnosti 
ELITA semenářská, a.s. se jistě setkal snad každý, kdo se jen trochu 
zajímá o pěstování zemědělských plodin.
Tato společnost nabízí nejenom množení a prodej osiv zeměděl-
ských plodin, ale i nákup a prodej zemědělských komodit, hnojiv, 
chemie a pomocných přípravků OLMIX. Mimo to vlastní ELITA někte-
ré odrůdy zemědělských plodin a je také zástupcem odrůd společ-
nosti Istropol Solary a.s. Společnost si v loňském roce připomněla 
30 let od svého vzniku a může tedy stavět na tradici a především 
bohatých zkušenostech v osivářském oboru. Rozhodně to však není 
jediná přednost, kterou tato firma svým zákazníkům nabízí. Spo-
lehlivého partnera pro zemědělce z ní činí především skutečnost, že 
pružně reaguje na aktuální požadavky pěstitelů i na měnící se legis-
lativní podmínky. Ve „štychu“ své příznivce nenechala ani v současné 
nelehké době, kdy mnoho farmářů zápolí s aktuálními požadavky 
nového Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP). 
Elita semenářská uspořádala po celé ČR několik pracovních setkání, 
na nichž pěstitelům nejen osvětluje současné podmínky, ale přede-
vším radí, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. 

 spolehlivý partner pěstitelů a farmářů
ELITA semenářská 

Ředitel společnosti ELITA semenářská 
Libor Kolomazník.

Zázemí v Ořechově disponuje také novým optickým třídičem.

V bohatém sortimentu osiv nechybí odrůdy společnosti Istropol Solary.

Polní dny společnosti ELITA semenářská se vždy těší 
velikému zájmu návštěvníků.
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Výroba sladu, tedy sladovnic-
tví, patří mezi nejstarší řemes-
la na našem území. V současné 
době zůstala jen v omezené 
míře zachovaná tato klasická 
metoda – ruční humnová vý-
roba sladu. Jednou z mála kla-
sických humnových sladoven, 
která vyrábí slad tímto způ-
sobem, je Sladovna Záhlinice, 
která patří společnosti RAVEN 
TRADING, s. r. o. 

Sladovnické ječmeny mají 
na Hané dlouholetou tradici
Sladovna Záhlinice se nachází 
v nejlepší produkční oblasti 

pro pěstování sladovnického 
ječmene v ČR, v regionu Haná 
na střední Moravě. Zde byly 
v druhé polovině 19. století 
položeny základy šlechtění 
sladovnických ječmenů, které 
daly předpoklady nejlepším 
odrůdám v ČR. Na tomto zá-
kladě na Hané vznikl a do-
dnes působí Výzkumný ústav 
obilnářský v Kroměříži, který 
úspěšně pokračuje ve šlechtě-
ní nových odrůd sladovnické-

ho ječmene. Pro výrobu sladu 
v Záhlinicích se vybírají pouze 
odrůdy sladového ječmene, 
které splňují parametry pro 
výrobu piva uznaného Evrop-
skou komisí, jež bylo zapsá-
no do seznamu Chráněných 
zeměpisných označení jako 
České pivo.

Klasická výroba sladu

Při výrobě sladu ve Sladovně 
v Záhlinicích jsou zachovány 

veškeré historicky důleži-
té původní postupy. Ječmen 
je před namáčením pečlivě 
vyčištěn a poté s přestávka-
mi máčen dva až tři dny. Pak 
nastane nejdůležitější fáze 
při výrobě humnového sladu 
– klíčení, kdy optimálně na-
močený ječmen klíčí v nízké 
vrstvě na humnech v atmo-
sféře kysličníku uhličitého 
za občasného provětrávání, 
dochází k optimálnímu roz-
luštění vnitřního obsahu zrna, 
především škrobu na štěpné 
produkty a aktivují se enzy-
my. Takto rozluštěný slad se 
nazývá zelený slad a je sušen, 
neboli hvozděn, na dvoulís-
kovém hvozdu po dobu dvou 
dnů při různých teplotách. 
Hvozděním se především 
odstraní voda, slad se zakon-
zervuje a získá potřebný cha-
rakter, který je důležitý při 
dalším zpracování při výrobě 
piva. Takto vyrobené slady 
vyhledávají pivovary, které se 
při zachování klasických po-
stupů zaměřují na výrobu ori-
ginálního českého piva s neo-
pakovatelnými senzorickými 
vlastnostmi. Jedná se přede-

Kvalitní hanácký slad ze Záhlinic
V české republice, 
ale i v dalekém za-
hraničí znají pivo-
varníci již řadu let 
výjimečný kvalitní 
humnový slad ze 
Sladovny v Záhlini-
cích u Hulína.

„Vaříme tradiční český ležák s názvem 
Hospodář,“ říká Aleš Přinosil. Foto: (ad)

vším o charakteristickou 
plnou jemně sladovou chuť 
s příjemnou hořkostí, kterou 
dodávají aromatické české 
odrůdy chmele. Takové pivo 
ve správně vyváženém stavu 
poskytuje spotřebiteli po na-
pití neopakovatelný chuťový 
zážitek.

Minipivovar

V prostorách záhlinické sla-
dovny vaří tradiční české 
ležáky, jedná se o nefiltrova-

ná a nepasterizovaná piva. 
Prvním byl světlý ležák s ná-
zvem Hospodář, následoval 
polotmavý vídeňský ležák 
František, další pivo se jme-
nuje Hanák, nejnovějším je 
osvěžující desítka Rolník. 
Mimo to v Záhlinicích vaří Ve-
likonoční a Vánoční speciály. 
Piva ze Záhlinic se řadí mezi 
kvalitní regionální potraviny 
Olomouckého kraje.

A. Dubský

Spolek pro ječmen a slad

Spolek vznikl za účelem pod-
pory pěstování jarního ječ-
mene pro sladovnické úče-
ly, což je oblast, která patří 
k nejnáročnějším činnostem 
agronoma. Jarní ječmen je 
plodinou, která musí během 
krátké doby vegetace vytvořit 
přibližně stejné množství bio-

masy sušiny jako ozimé obil-
niny. Při tvorbě výnosu zrna 
a jeho sladovnické kvality je 
zásadní vliv ročníku, který je 
modifikován průběhem po-
větrnosti. Do růstu a vývoje 
porostu se mj. promítá i celá 
řada dalších faktorů. Patří 
sem vliv stanoviště, tj. expo-

zice pozemku, půdní poměry 
a agrochemické vlastnosti 
půdy. Ty bezprostředně ovliv-
ňují i agrotechnické postupy 
jako je předseťová příprava 
pozemku, základní hnojení, 
volba odrůdy, příprava a ošet-
ření osiva a termín setí. Pří-
prava pozemku je závislá také 
na předplodině a dále na tom, 
zda budou a v jaké kvalitě zao-
rány posklizňové zbytky. Tato 
skutečnost ovlivňuje i dávku 
hnojiv pro základní hnojení. 

Ošetřování porostu během 
vegetace pak vychází neje-
nom z prováděných zásahů 
spojených s aplikací tuhých 
a kapalných hnojiv, regulátorů 
růstu a pesticidů. Jejich nača-
sování a případná často i opa-
kovaná aplikace je spojena 
s důsledně prováděnou kont-
rolní a monitorovací činností. 
K řízenému hnojení a výživě 
porostu sladovnického ječ-

mene neodmyslitelně patří 
pravidelné odběry vzorků 
zeminy před setím a rostlin 
v průběhu vegetace. Jedině 
tak lze odpovědně reagovat 
na potřeby porostu a cíle-
ně řešit daný stav. Regulace 
porostu a aplikace pesticidů 
je pak spojena s pravidelně 
prováděnou agrobiologickou 
kontrolou porostu a to prak-
ticky od vzejití až po jeho do-
zrávání. 

K zakládajícím členům 
spolku patří ČZU v Praze, Di-
tana spol. s r.o., MENDELU 
v Brně a ZVÚ Kroměříž, kte-
ří navíc spolupracují s celou 
řadou dalších výzkumných 
subjektů a jsou tak zárukou 
vysoké kvality, která se pro-
mítá do jejich poradenské 
a osvětové činnosti. Všechny 
instituce vychází nejenom 
z výsledků vlastních rozsáh-
lých maloparcelních pokusů, 
ale také z poznatků polopro-
vozních pokusů a testování 
prováděných přímo u země-
dělských subjektů.

V současné době se jejich 
pozornost zaměřuje pře-
devším na realizaci pokusů 
vedoucích k racionalizaci 
pěstování spojené s maximál-
ním využitím realizovaných 
vstupů vedoucích ke snížení 
nákladů na hnojiva i pesticidy. 
Pozornost je věnována pře-
devším testování regulátorů 
růstu, biologicky aktivním lát-
kám, pomocným rostlinným 
přípravkům, uplatnění mikro-
organismů ve výživě i ochra-
ně porostu apod. 

Získané výsledky jsou 
prezentovány často přímo 
v porostu na polních kázá-
ních a v rámci polních dnů. 
Podstatnou část tvoří i se-
mináře, kde jsou diskutová-
ny nejvýznamnější výsledky 
a možnosti jejich uplatnění 
v praktické činnosti země-
dělce. Nejvýznamnější kaž-
doročně pořádanou akcí je 
realizace konferencí, které 
si získaly velkou oblibu. V le-
tošním roce se uskutečnily  

ve dnech 13.- 15. 2. v místech:
Svobodné Dvory, Hradec Krá-
lové, penzion U Svatého Jana
Vsisko u Olomouce, okr. Olo-
mouc, Hostinec U Facků
Černá Hora, okr. Blansko, Re-
staurace Sladovna
Mottem letošních konferencí 
bylo: 

Promyšlenou 
agrotechnikou k vysoké 
rentabilitě sladovnického 

ječmene

Ing. Alena Bezdíčková

Z polního dne 

Z konference 20.1.2020, Černá Hora

V letošním roce za-
hajuje již 18. sezó-
nu svého působení 
Spolek pro ječmen 
a slad. Jde o sdružení 
zemědělských sub-
jektů, výzkumných, 
vzdělávacích a pokus-
nických organizací, 
dodavatelů pesticidů, 
osivářských firem 
a zpracovatelských či 
nákupních organizací. 

ZÁHLINICKÝ PIVOVAR
Záhlinice 67, 768 24 Hulín

Tel.: 773 632 727
pivovar@zahlinickypivovar.cz

www.zahlinickypivovar.cz

Druhá nejpěstovanější odrůda ječmene

Kromě uplatnění na tuzem-
ském trhu nachází Laudis 
550 uplatnění také v zahra-
ničí zejména na Slovensku, 
a to ve sladovnách LYCOS 
- Trnavské sladovne, spol. 
s r.o., Plzeňský Prazdroj Slo-
vensko, a.s., SLADOVŇA, a.s. 
Michalovce a omezeně i Hei-
neken Slovensko Sladovne, 
a.s. Roste také export této 
odrůdy do dalších zemí jako 
je Německo, Polsko a Ra-
kousko.

Laudis ze Smržic je žádaný 
až v Německu
Zemědělské družstvo Smrži-
ce je klasický podnik s rost-
linnou a živočišnou výrobou 
(750 ks hovězího dobytka). 
Hospodaří v okrese Prostějov 
na 816 ha orné půdy. V roce 
2022 zde pěstovali z jarních 
ječmenů pouze odrůdu Lau-
dis 550 na 138,36 ha.

Předplodinou byla ku-
kuřice na zrno, která byla 
vyhnojena hnojem v dávce 
45 t/ha. Posklizňové zbyt-
ky byly po sklizni rozmul-
čovány a následně zaorány. 
Ječmen byl zasetý v druhém 
týdnu měsíce března. Her-
bicidní zásah (Florian 30 g/
ha + Sekator OD 0,1 l/ha) 
následoval 6. 4. 2022 spolu 
s aplikací CCC. Hned potom 
(v odnožování) byl porost 
dohnojen 54 kg N/ha v LAD. 
První fungicid byl aplikován 
16. 5. 2022 spolu se stimulá-
torem růstu Agrostim TRIA. 
Poslední operací bylo fun-
gicidní ošetření klasu. Péče 
o ječmen byla odměněna 
vynikajícím výnosem 7,67 t/

ha, přičemž na ploše 94,77 
ha dosáhl Laudis 550 dokon-
ce výnosu 8,08 t/ha. 

Laudis 550 si vyžádal pří-
mo německý partner. S kva-
litativními parametry, kte-
rých Laudis 550 dosáhl - NL 
11,0 až 11,3 %, to nebyl žád-
ný problém.

Přes 3000 t Laudisu 550 
za dva roky
Zemědělské družstvo Těše-
tice (okr. Olomouc) dosáhlo 
s odrůdou Laudis 550 vý-
borných výnosů dva roky 
po sobě. V roce 2021 sklidili 
Laudis 550 z plochy 182 ha 
s vynikajícím výnosem 
8,4 t/ha. Volba odrůdy pro 
další rok byla tedy jasná. 

Laudis 550 zde byl v roce 
2022 zasetý po cukrové řepě 
na 192 ha. Podzimní přípra-
va byla provedena hloubko-
vým kypřičem (25–30 cm). 
Jarní příprava proběhla 
kompaktorem a setí 27. 2. 
2022 diskovým secím stro-
jem s výsevkem 4,2 MKS/ha.

Během vegetace byla 
uplatňována standardní 
agrotechnika, hnojení dusí-
kem na úroveň 54 kg N/ha. 
Větší důraz byl kladen na še-
trnou regulaci porostů. Prv-
ní regulační zásah byl pro-
veden přípravkem na bázi 
CCC v dávce 0,5 l/ha, druhý 
pak přípravkem s ú.l. tri-
nexapac-ethyl (0,2 l/ha) 
a poslední přípravkem s ú.l. 
ethephon (0,75 l/ha). Celé 
jaro bylo provázené ne-
dostatkem srážek. Sklizeň 
proběhla 23. 7. 2022 s vý-
borným výnosem 7,81 t/ha. 

V součtu za oba roky sklidili 
v Těšeticích více než 3000 t 
odrůdy Laudis 550!

Laudis 550 i na podzim

Laudis 550 velice dobře rea-
guje na podzimní výsev, což 
potvrdil také v roce 2022 
v maloparcelkovém pokuse 
na Pokusné stanici Kluky, 
spol. s r.o. (okres Písek). Zde 
dosáhl z podzimního výsevu 
nejlepšího výnosu 8,87 t/ha. 
Znamenalo to navýšení vý-
nosu proti jarnímu zásevu 
o 3,2 t/ha.

Jak pěstovat Laudis 550

Laudis 550 je středně raná 
odrůda s velmi dobrou odno-
živostí. Má středně vysokou 
HTZ (46 g) a vysoký podíl 
předního zrna. Odolnost pad-
lí je kontrolována genem mlo. 
Odolnost hnědé skvrnitosti je 
na velmi dobré úrovni. První 
ošetření fungicidem doporu-
čujeme během sloupkování 
(pokud nebyla použita Systi-
va na osivo) a druhé ošetření 
před vymetáním nebo po vy-
metání porostu (do klasu). 
Regulátory růstu aplikujte 
podle intenzity pěstování 
a stavu porostu.

U odrůdy Laudis 550 (ale 
i u jiných odrůd) může do-
jít při vysokém tlaku padlí 
travního v kombinaci s jiným 
vlivem okolí (např. chlad, su-
cho, sluneční záření apod.) 
k „projevu“ rezistence proti 
padlí travnímu na rostlinách 
ječmene. Projevuje se to vyš-
ším výskytem nespecifických 
skvrnitostí (zpravidla hnědé 

koncentrické skvrny, které 
jsou často mylně zaměňová-
ny za hnědou skvrnitost, kte-
rou způsobuje Pyrenophora 
teres). Pro zmírnění projevu 
těchto fyziologických skvrn 
je nutné držet rostliny v opti-
mální kondici správnou výži-
vou a agrotechnikou. 

Shrnutí

Laudis 550 je sladovnická od-
růda jarního ječmene s kvali-
tou pro České pivo. V praxi 
dosahuje velmi dobrý výnosů 
i kvality. Je nakupována vět-
šinou tuzemských sladoven 
a oblíbená také v zahraničí, 

zejména v Německu nebo 
na Slovensku. Díky tomu se 
jednalo v roce 2022 o druhou 
nejpěstovanější odrůdu v ČR. 

Ing. Stanislav Doležal
Limagrain  

Česká republika, s. r. o.

Laudis 550 potvrdil v roce 2022 výborné výnosy v pokusech i praxi

Výnos 
(t/ha) Výměra / typ pokusu Podnik / Lokalita Okres

10,86 Odrůdový a technologický pokus VÚRV Hněvčeves Hradec Králové

8,67 Odrůdový pokus VÚRV Humpolec Pelhřimov

8,40 Odrůdový a technologický pokus ZS Krásné Údolí Karlovy Vary

8,08 95 Zemědělské družstvo Smržice Prostějov

7,81 192 Zemědělské družstvo Těšetice Olomouc

7,14 30 Družstvo Vysočina Jihlava

Zdroj: Odrůdové a technologické pokusy, výsledky z praxe 2022

Odolnost proti chorobám a agronomické vlastnosti (9–1) odrůdy Laudis 550
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ANO 6 7 6 8 5 dobrá 46 vysoký vysoká 800–850 3,6–4,7

(Uvedené hodnoty vychází z výsledků pokusů ÚKZÚZ, ostatních pokusů a zkušenosti šlechtitele a zemědělské praxe)

Laudis 550 je osvědčená, výnosná česká odrůda jarního sla-
dovnického ječmene z hrubčického šlechtitelského programu. 
Je doporučená pro výrobu piva s CHZO České pivo. V roce 2022 
to byla s 4 371 t certifikovaných osiv druhá nejpěstovanější 
odrůda v ČR. Laudis 550 nachází velmi podobné uplatnění 
na trhu jako odrůda Bojos. Je preferován společností Plzeň-
ský Prazdroj, a. s. i SOUFFLET SLADOVNY ČR, a.s. Nakupován 
je samozřejmě také dalšími společnostmi, jako jsou Budějo-
vický Budvar, n. p., MORAVAMALT, s. r. o., Sladovna BERNARD, 
a. s., ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY, a.s., DRUŽINA, spol. s r. o., 
a ve většina tuzemských sladoven a pivovarů. 

Odrůda Laudis 550 disponuje vysokou odnoživostí a rezistencí mlo proti padlí travnímu 

SJS
SPOLEK PRO JEČMEN A SLAD

(SDRUŽENÍ PRO JEČMEN A SLAD)

ČSA 876, Velká Bystřice, www.sjs.ic.cz
kontakt: bezdickova@ditana.cz

 sdružení zemědělských subjektů, výzkumných, 
vzdělávacích a pokusnických organizací, dodavatelů 
nejrůznějších vstupů (pesticidní, osivářské firmy) 
a zpracovatelských či nákupních organizací s cílem 
vytvořit pěstitelskou technologii pro sladovnický ječmen, 
která by zajistila nejen vysoké výnosy v požadované 
kvalitě, ale i jejich stabilitu. 

 Nejnovější poznatky z pokusů a výzkumu předáváme 
pěstitelům na každoročních konferencích a polních dnech 
pro členy Spolku, případně za úhradu i dalším zájemcům

VŠE PRO SLADOVNICKÉ JEČMENY  A SLADVŠE PRO SLADOVNICKÉ JEČMENY  A SLAD
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Osvědčené technologie  
pro vaši posklizňovou linku
Společnost SIAGRA s.r.o. se může pochlubit několika stovkami 
úspěšných realizací napříč celou naší republikou. Zemědělským 
podnikům poskytuje širokou nabídku – počínaje kusovými 
dodávkami jednotlivých zařízení, přes rekonstrukce, až po kom-
pletní výstavby nových posklizňových linek na „zelené louce“. 
Pojďme se nyní společně 
ohlédnout za vybranými pro-
jekty, které SIAGRA realizovala 
v uplynulém roce 2022:

Žichlická zemědělská a.s., 
stř. Hromnice – sušení 
a čištění zrnin
Společnost Žichlická země-
dělská a.s. provozovala star-
ší posklizňovou linku v obci 
Hromnice. Na jaře 2022 
proběhla její kompletní re-
konstrukce, která zahrnovala 
nové sušení a čištění zrnin. 

Kvalitní čištění zajišťuje 
rotační čistička zrnin MAROT 
o výkonu 50 t/hod, na které 
lze nejen čistit veškeré spekt-
rum zrnin, ale také např. třídit 
sladovnický ječmen. 

V rámci sušení byla zvo-
lena osvědčená kontinuální 
sušárna zrnin LAW o výkonu 
21 t/hod. Dopravní cesty jsou 
dimenzovány na výkon 40 t/
hod. V rámci rekonstrukce 
proběhla také úprava stávající 
rozvodny a velínu, které nyní 
poskytují obsluze náležitý 
komfort při ovládání nové po-
sklizňové linky.

ZBIROŽSKÁ a.s., Zbiroh – 
nová posklizňová linka
Podnik Zbirožská a.s. se 
v rostlinné výrobě speciali-
zuje na výrobu osiv obilovin 
a jetele nachového, krmných 
plodin a potravinářského 
obilí. Od roku 2022 zde na-
leznete novou posklizňovou 
linku od společnosti SIAGRA.

Linka začíná novým za-
střešeným přejezdným pří-
jmovým košem o rozměrech 
4 x10 m. Čištění zajišťuje ro-
tační čistička MAROT o výko-
nu 50 t/hod. Z čističky zrnin 
je zrno směřováno na dvou-
válcový triér PETKUS, kde 
dochází k oddělení zrna 
na základě délky dle velikosti 
vroubků v plášti. Hrubé i pra-
chové nečistoty vzniklé při 
čištění jsou jímány v odpra-
šovacích komorách. 

Součástí linky jsou také 
nová pozinkovaná obilní sila 
SYMAGA na kuželové výsyp-
ce o objemu 2x113 m3.

V rámci projektu bylo dbá-
no na to, aby celá linka byla 
snadno přístupná a servi-
sovatelná. Z tohoto důvodu 

je linka kompletně pochozí 
pomocí lávek, obslužných 
plošin, schodišť apod., díky 
čemuž má obsluha možnost 
dostat se pohodlně ke každé 
technologii. 

MJM agro, a.s., stř. 
Šternberk – nová skladovací 
sila a sušárna zrnin
V rámci modernizace výrob-
ny krmných směsí proběhla 
výměna stávajících lakova-
ných obilních sil, která byla 
značně poškozena korozí a již 
nevyhovovala současným ná-
rokům na skladování země-
dělských komodit. Investor se 
tak rozhodl pro výměnu stá-
vajících sil za nová pozinkova-
ná sila SYMAGA s kuželovou 
výsypkou 60° (pro možnost 
skladování zemědělských šro-
tů). Skladovací sila bylo nut-
no usadit do stávající střešní 
konstrukce objektu. Obilní 
sila SYMAGA představují to 
nejlepší v oblasti skladování 
nejen z hlediska vysoce kva-
litního zpracování, ale také 
díky unikátnímu zinkování 
600 g/m2.

V minulém roce proběhla 
také výměna stávající sušárny 
za novou sušárnu zrnin LAW 
typ SBC 11LE s výkonem 26 
t/hod (pšenice) s aktivní re-
kuperací tepla pro snížení 
spotřeby paliva. 

Ve střediscích firmy MJM 
agro a.s. naleznete celkem již 
3 sušárny zrnin LAW (2x stře-
disko Šternberk, 1x středisko 
Bruntál). Další sušárna LAW 
tak byla sázka na osvědčené 
a vysoce spolehlivé zařízení. 

Veterinární univerzita Brno, 
ŠZP Nový Jičín, stř. Kunín – 
rekonstrukce posklizňové linky
Středisko rostlinné výroby 
v Kuníně je zaměřeno z pře-
vážné části na zabezpečení 
produkce krmiv pro živočiš-
nou výrobu, přičemž pře-
vážnou část produkce tvoří 
krmné odrůdy pšenice ozimé 
a ječmene ozimého, doplněné 
ječmenem jarním. Mimo obi-
loviny podnik pěstuje na části 
ploch plodiny pro prodej (ře-
pka olejka, mák aj.).

Stávající posklizňová linka 
byla již v nevyhovujícím stavu, 
a proto se investor rozhodl pro 
rozsáhlou rekonstrukci. Starší 
čistička zrnin byla nahrazena 
novou čističkou SJC o výkonu 
100 t/hod, přičemž nové do-
pravní cesty mají výkon 80 t/
hod. Čistička zrnin SJC je léty 
odzkoušené zařízení, které 
funguje na principu krouživé-
ho pohybu plochých sít. Sušení 
zajišťuje sušárna zrnin LAW 
o výkonu 21 t/hod. Sušárna 

je vybavena aktivní rekupe-
rací tepla pro úsporu paliva 
(zejména při sušení kukuři-
ce). Investor se rozhodl využít 
stávající olejové hospodářství 
(TOLEX), takže sušárna mu-
sela být vybavena výměníkem 
tepla pro nepřímý ohřev.

Ovládání linky bylo dopo-
sud řešeno tlačítky na pa-
nelech rozvaděčů. Součástí 
rekonstrukce tak byla také 
kompletní změna ovládání, 
a to na PC řízení s možností 
vzdáleného přístupu. 

František Král, organic s.r.o., 
Břeclav – nová čistička
Firma František Král, organic 
s.r.o. zaujímá významné místo 
mezi zemědělskými podniky 
na Břeclavsku. Zemědělská 
výroba je zaměřená na eko-
logickou produkci a od roku 
2008 je největším biopěs-
titelem na Moravě.V rámci 
rostlinné výroby byl proces 
čištění doposud zajišťován 
pomocí starší čističky zrnin 
Petkus. V minulém roce se 
investor rozhodl, že čištění 
projde modernizací a vsadil 
na osvědčenou čističku zrnin 
SJC typ SNST 550 s výkonem 

50 t/hod. Uvedená čistička je 
odzkoušené zařízení, které 
naleznete v mnoha podnicích 
České republiky vč. výkupních 
organizací, což dokazuje kvali-
tu a životnost této technologie. 
Součástí rekonstrukce byla 
také částečná výměna stávají-
cích dopravních cest. 

Na nové čističce zrnin je 
investorovi umožněno čistit 
veškeré spektrum plodin, kte-
ré podnik pěstuje, tzn. pšenici 
ozimou, špaldu, kukuřici, sóju, 
slunečnici, hrách, pelušku, ty-
kev olejnou, proso aj.

Pár slov závěrem 

SIAGRA je připravena vyjít 
vstříc i specifickým požadav-
kům a podmínkám různých 
zákazníků. Sázka na SIAGRU 
je vždy správnou volbou, je-
likož odborníci z této firmy 
se postarají nejen o precizní 
realizaci, ale také o veškerý 
záruční i pozáruční servis. 
Zemědělci totiž dobře vědí, že 
sklizní cesta ke kvalitním plo-
dinám rozhodně nekončí...

SIAGRA s.r.o.

Zbirožská a.s. - čistička zrnin MAROT

František Král, organic s.r.o., Břeclav - čistička zrnin SJC

MJM a.s., Šternberk - skladovací sila 6x300 tun

MJM a.s., Šternberk - sušárna zrnin LAW

TECHNOLOGIE

Pane  Olšane,  společnost 
Agrio MZS s.r.o. letos dovrší 
třicet  let  od  svého  vzniku. 
Co je, podle Vás, hlavní pří-
činou úspěšného působení 
na trhu? Nabízíte např. ně-
jaké specifické produkty či 
služby,  které  Vaši  společ-
nost odlišují od konkuren-
ce?
„Vždy jsme se snažili vyrábět 
kvalitní stroje, které dlouho 
vydrží, na míru do konkrét-
ních podmínek zákazníka. 
Stejný důraz jsme kladli 
i na poprodejní servis, aby-
chom měli skladem náhradní 
díly a také šikovné servisní 
techniky. Ti si dokáží poradit 
s jakoukoliv poruchou a také 
zvednou telefon i po pracov-
ní době a poradí. Jako nejvyšší 
ocenění jsem vždy považoval, 
když si zákazník u nás ob-
jednal postřikovač i podruhé 
nebo i potřetí, často s odstu-
pem 10 až 15 let a jeho starý 
stroj se ještě dobře prodal 
dalšímu zájemci.“

Jak  široké  je  portfolio 
Vaší firmy?
„Specializujeme se na vý-
robu polních postřikovačů. 
Nejmenší návěsný postřiko-
vač ALKA má velikost nádr-
ží 2500 a 3000 litrů, NAPA 
3300 a 3900 litrů, MAMUT 
5000, 6000 a 6500 litrů, MA-
MUT XL 7000 a 8000 litrů, 
GIGANT pak 12000, 13000 
a 14000 litrů. Nástavbové po-
střikovače TIGER na povoz-
ky, JCB a MB-UNIMOG mají 
velikost nádrže 2000 až 4000 
litrů. Samojízdný postřikovač 
GEKON disponuje velikostí 
nádrže 4000 a 5000 litrů, 
DINO pak 6600 litrů. Pra-
covní záběry podle velikosti 
strojů se pohybují v rozmezí 
od 15 do 36 metrů.“

Kolik  přibližně  prodá-
te  ročně  strojů?  Je  zájem 
vzrůstající nebo spíše stag-
nuje?
„V loňském roce jsme vyro-
bili přes 170 postřikovačů, 
meziroční nárůst byl 25 %. 
Z toho v Česku jsme prodali 
50 strojů, což je meziročně 
o 70 % více.“ 

Sledujete  zpětnou  vazbu 
od uživatelů  a  zohledňuje-
te  požadavky  z  praxe  i  při 
vývoji a inovaci vyráběných 
postřikovačů?
„Ano, považujeme to za vel-
mi důležité. Já jsem původ-
ním povoláním agronom, 
sám jsem v zemědělském 
družstvu občas jezdil s po-
střikovačem. A vím, jaký je 
to problém, když má postři-

kovač poruchu a nestíhají se 
termíny. Přání zákazníků pro 
nás vždy byla inspirací. Jsme 
pořád relativně malá firma, 
připomínky ze servisu a pro-
deje se dostanou do kon-
strukce dříve, než u velkých 
koncernů.“

Zařazujete  často  do  své 
nabídky  nové  modely  po-
střikovačů nebo spíše pro-
vádíte  inovace  stávajících 
modelů? 
„Prvních 25 let jsme po-
stupně přicházeli s novými 
modely, nyní - s výjimkou 
nesených postřikovačů - na-
bízíme celé portfolio polních 
postřikovačů. Názvy mode-
lů neměníme, jsme v tomto 
směru konzervativní. Vývoj 
jde mílovými kroky dopře-
du, přicházejí nové výbavy 
v elektronice, vylepšujeme 
konstrukci podvozku a ra-
men z hlediska výkonu a spo-
lehlivosti, na řadu přicházejí 
požadavky na zjednodušení 
obslužnosti.“

Vyvážíte  stroje  i  do  za-
hraničí? Do kterých zemí? 
„Obchodní zastoupení máme 
zatím jen ve 13 evropských 
zemích, stále se ještě máme 
kam rozšiřovat. Nejvíce pro-
dáváme v Polsku, Česku, Ně-
mecku, Pobaltí, na Slovensku 
a Maďarsku. Několik strojů 
nám jezdí ve Švédsku, Bul-
harsku, Rumunsku a Srbsku. 
Na podzim 2021 se nám 
podařilo prodat první stroj 
na Ukrajinu a zdálo se, že 
zde budeme mít velký po-
tenciál růstu, bohužel - ruská 
agrese vše zničila. Musíme 
počkat, až válka skončí, pak 
se na Ukrajinu opět vrátíme. 
Výzvou jsou i další země zá-
padní Evropy, ale snažíme se 
rozšiřovat postupnými kroky, 
aby dodací lhůty nebyly příliš 
dlouhé.“

Kolik  pracovníků  za-
městnáváte?  Je  problém 
sehnat do týmu nové lidi?
„Aktuálně máme 83 za-
městnanců, z toho např. 7 
konstruktérů a 6 servisních 
techniků. Zaměstnanci jsou 
nejvyšší hodnotou každé fir-
my, v prvé řadě se snažíme 
udržet si stávající zkušené 
pracovníky. Základ je určitě 
dobré mzdové ohodnocení, to 
ale dnes už nestačí. Jde o lid-
ský přístup majitelů a jednot-
livých vedoucích k podříze-
ným, poděkování za dobrou 
práci, férové řešení případ-
ných konfliktů na pracovišti, 
vytváření lepších pracovních 
podmínek, odstraňování 

namáhavých operací… Je to 
mravenčí práce s lidmi, kte-
rá nikdy nekončí. Pro mladé 
pracovníky je velice důležitá 
dlouhodobá perspektiva fir-
my, jaký má potenciál další-
ho rozvoje. Jsem rád, že dnes 
máme obsazené všechny pra-
covní pozice a že máme i dal-
ší zájemce, kteří čekají, až se 
u nás uvolní místo.“

Jaké  máte  vize  pro  spo-
lečnost  Agrio  MZS  do  bu-
doucna?  Plánujete  kupří-
kladu rozšíření sortimentu 
či  služeb,  nebo  investice 
do  nových  prostor  a  tech-
nologií?
„Budeme se i nadále věnovat 
výrobě polních postřikova-
čů - tomu, čemu nejvíc rozu-
míme. V loňském roce jsme 
rozpracovali desetiletý plán 
dalšího rozvoje firmy. Po jed-
notlivých etapách výrazně 

zefektivníme celou výrobu 
a minimálně zdvojnásobíme 
výrobní kapacitu. Prvním 
krokem bylo zakoupení sou-
sedního pozemku, nyní nás 
čeká průběžný tryskací box, 

poté nová svařovna včetně 
skladu hutního materiálu, 
druhá montážní hala a hala 
výstupní kontroly a expedice. 
Rychlost rozvoje bude zále-
žet na tom, jak se bude dařit 
zemědělství, našim zákaz-
níkům a jak budou ochotni 
investovat do nové techniky.“

Co  je,  podle  Vašeho  ná-
zoru, momentálně největší 
výzvou – nejen pro Vaši fir-
mu, ale i pro sektor výroby 
zemědělských  postřikova-
čů obecně?
„Vnímáme výzvy ke snížení 
spotřeby přípravků na ochra-
nu rostlin. V Německu se 
hovoří o snížení spotřeby 
o 50 % do roku 2030. Hleda-
jí se různé cesty, ne všechny 
mně osobně připadají smys-
luplné. Jeden příklad – zákaz 

některých mořidel. Místo 
abychom mořením ošetřili 
jen povrch osiva – což bodo-
vě zatíží životní prostředí 
- tak bez moření jsme nu-
cení plošně ošetřovat celý 
porost pole, často opakova-
ně a s horší účinností. Také 
vzrůstají požadavky na dal-
ší zvýšení denního výkonu 
postřikovače, zjednodušení 
ovládání a komfortu pro ob-
sluhu, variabilní ošetřování 
a hnojení podle aplikačních 
map a kamerových systémů. 
Ve spolupráci s našimi do-
davateli elektroniky, trysek 
a dalších komponentů bude-
me i nadále přinášet technic-
ká řešení, která zákazníkům 
vydělají peníze - a to tím, že 
budou snižovat provozní ná-
klady a zvyšovat výnosy, aby 
si za 10 let s naším strojem 
vydělali na nový a zbylo dost 
i na další rozvoj.“ 
Děkujeme za rozhovor.

Ptala se: Petra Bártlová
Foto: archiv AGRIO MZS 

s.r.o.

Největší český výrobce polní postřikovací techniky, společnost AGRIO MZS s.r.o., letos 
oslaví třicet let od svého vzniku. Za dobu svého působení se vypracovala v tradičního 
dodavatele mimořádně kvalitních strojů, které patří ke světové špičce. Při přiležitosti 
avizovaných kulatin jsme krátce vyzpovídali jednatele společnosti pana Ivana Olšana.

přání zákazníků inspirací ALKA představuje nejmenší návěsný 
postřikovač v portfoliu firmy AGRIO MZS. 

MAMUT XL vyhovuje nejpřísnějším požadavkům precizního zemědělství.

Nejprodávanějším modelem je NAPA – ideální volba pro středně velké farmy či menší 
podniky.

Jednatel společnosti AGRIO MZS Ivan Olšan.

Agrio MZS aneb když jsou


