
Z p edsednictva

Z jednání p edsednictva 24.6.2008 v Holovousích

1. VŠÚO
editel VŠÚO informoval o nové ve ejné sout ži na výzkumné projekty. Podal zprávu o
íprav  projektu, kterým by rádi získali prost edky z evropského fondu V da a výzkum pro

inovace. Na ja e realizovali výsadbu více než 40 tisíc ovocných stromk  v Korejské lidov -
demokratické republice, která byla hrazena z humanitární pomoci.

2. Zhodnocení sezóny a  odbytu jablek
Po velmi nízké sklizni 2007 byl dle o ekávání odbyt jablek bez problém  a farmá ské ceny
vzrostly o cca 30 %.  V pr hu kv tna byla doprodávána poslední jablka. V obchodní síti
jsou nyní jablka z dovozu a spot ebitelská cena je historicky nejvyšší. V Evrop  jsou nyní
také velmi nízké zásoby jablek z poslední sklizn  a budou tak  vyprodána do zahájení sklizn
nové.

3. Zpráva o stavu, innosti a programu regionálních unií
OVOCNÁ SKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA
Sešli se jednou od VH OU R. Hodnotili odbyt jablek, stav vegetace v sadech a další. Na
20.8. chystají školení k ochran  a od 24.8. budou na zájezd  ve Francii. Jedali s krajem o
podpo e n kterých aktivit – propagace, výstavnictví, krajské dožínky atd. Situace s ovocem je
v regionu špatná. Velké poškození krupobitím u nejv tších podnik , u peckovin vyšší propad,

kde problémy s chorobami a šk dci (strupovitost, padlí, mšice).
VÝCHODO ESKÁ OVOCNÁ SKÁ UNIE
Zasedání p edsednictva se konalo v poslední dob  jednou. Uspo ádali zájezd na Techagro.
Chystá se tradi ní seminá  k ochran  v Milovicích na 6.8.2008. P edpoklad sklizn  v reginu je
pr rný, n kde problémy se strupovitostí i áste né poškození od krup. Informovali, že
zem el estný len pan Jaroslav Mazánek ze Sýko ic.
ST EDO ESKÁ UNIE-OVOCNÁ SKÉ A ŠKOLKA SKÉ DRUŽSTVO
Sešli se na výjezdním zasedání v Tuchorazi. V nují se  p íprav  akcí unie, zam ili se
zejména na výstavu v Lysé. Pr žn  s vegetací natá ejí propaga ní film. Cht li by se
ucházet o grant z Programu regionálního rozvoje. P ipravují slavnost plod  na 20.9.2008.
UNIE OVOCNÁ  JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ECH
V minulých dnech uspo ádali tradi ní setkání s odb rateli ovoce. P ipravují výjezdní zasedání
OU R v jižních echách spojené s diskusním fórem “Ovoce“. Akce se uskute ní na
výstavišti Zem  Živitelka, první den tj.21.8.2008. V pr hu Zem  Živitelky budou zajiš ovat
stánek OU R a UOJZ . Sklize  u peckovin podpr rná, jablek pr r a jsou i výskyty
krupobití.
UNIE OVOCNÁ  SEVERO ESKÉHO REGIONU
V kv tnu m li valnou hromadu.  Nyní se p ipravují na organizaci Zahrady ech
v Litom icích. Uspo ádali ve dvou termínech a na n kolika místech  slavnost kv  – jízdu
na kole kvetoucími sady. Ú ast byla dobrá  a cht jí v tom za rok pokra ovat. Uvažují o ú asti
na krajských dožínkách.

4. Odhad sklizn  ovoce k 15.6. v R
Byla  podána  zpráva  o  odhadu  sklizn  ovoce  v  R  k  15.6.,  kterou  zpracoval  OTK  ÚKZÚZ
Podrobnosti o  odhadu jsou v p íloze zápisu. Sklize  ovoce bude mírn  podpr rná a to je
proti o ekávání zklamáním. U jablek lze navíc ekat vyšší podíl na zpracování, zejména kv li
poškození krupobitím, které je letos nadpr rné, ale v n kterých oblastech i také kv li
výskytu strupovitosti.



5. Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz
SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY P STOVÁNÍ OVOCE
Podrobn  jsou veškeré záležitosti a informace kolem SISPO na internetových stránkách
www.sispo.cz . Chystají spolu s V OU a VŠÚO seminá  k ochran  v Milovicích v termínu
6.8.2008. Rovn ž bude za átkem srpna také zasedat p edsednictvo SISPa. Probíhají kontroly,
které zabezpe uje ing.Klemšová a letos bude zkontrolováno cca 80 podnik , zejména ty, které
poprvné obdrželi ochrannou známku v roce 2007 a 2008. Vedení svazu zabezpe ovalo

kolik školení o integrované produkci pro státní organizace (SZPI, SZIF).
ŠKOLKA SKÝ SVAZ
Dne 9.7.2008 budou po ádat seminá  k meru kám na ZF v Lednici. V ervenci se zástupce
svazu zú astní jednání Mezinárodního školka ského svazu v N mecku. Jako problém vidí, že
se stále snižuje prodej o ek z prostorových izolát  a zvyšuje se podíl množení v tzv.CACu
(komformní necertifikovaný materiál).
SVAZ  SKLADOVATEL  OVOCE
Dne 21.5.2008 se konala valná hromada svazu na Zahradnické fakult  v Lednici, která byla
spojena s odborným seminá em. Na valné hromad  byla vyhodnocena dosavadní práce a další
plány.

6. íprava sklizn  a odbytu letního ovoce
edsednictvo diskutovalo o možném odbytu letního ovoce. P edpokládané ceny ovoce jsou

v p íloze.

7. Minoritní registrace
Tajemník OU R informoval o pr hu minoritních registrací, které je komplikované a to
zejména ze strany SZÚ, které by m lo zpracovat toxikologické posudky. Bohužel také n kte í
držitelé registrací p ípravk  nespolupracují v sou innosti s námi. N které žádosti se tak již
musely stáhnout.

8. Spole ná organizace trhu s ovocem a zeleninou
edsednictvo dostalo informace o pr hu reformy, respektive o p íprav  novely vládního

na ízení .247/2004 Sb.. OU R se ú astní všech jednání k dané problematice a spolupodílí se
na tvorb  pot ebných dokument  a analýz jako nap . Vnitrostátní strategie pro opera ní
programy, Vnitrostátní rámec pro agroenvironmentální opat ení a další. Hlavním pilí em

stávají odbytové organizace, které jako jediné budou moci erpat finan ní prost edky.
ekává se posílení zejména krizového ízení, propagace, zakládání skupin producent  a další

zm ny. Platnost nového na ízení vlády bude z ejm  n kdy od íjna 2008.

9. Výstavnictví
V letošním roce p ipravují regiony ú ast na Hortikomplexu Olomouc, na Zahrad ech
Litom ice, na Zem lci v Lysé nad Labem a také na Zemi Živitelce v eských
Bud jovicích. Na úhradu náklad  p ipravovaných výstav byla podána žádost o dotaci.

10. Informatika a propagace
Tajemník OU R seznámil p ítomné a zejména tajemníky regionálních unií s informa ním
systémem pro nadcházející sezónu. Odhad sklizn  k 1.9.2008 bude provád t ÚKZÚZ stejn
jako byl odhad k 15.6.. Výsledky budou zpracovány a posouzeny komisí. OU R dle
rozhodnutí p edsednictva z minulého roku, nebude provád t odhad k 31.7. 2008. Kone nou
sklize  bude šet it op t ÚKZÚZ.
Zasedání OU R se zú astnili pracovníci z reklamní agentury GARP s návrhem propagace
eského jablka v projektu „Zdravá snídan “. Jde o vytvo ení p edstavy u spot ebitel , že

sou ástí zdravé snídan  je krom  pe iva a mlé ného výrobku také ovoce, v tomto p ípad

http://www.sispo.cz/


eské jablko. Návrh propagace je zpracován profesionáln . Po p edložení kalkulace této
propagace se vedení OU R rozhodne pro p ípadnou realizaci a její rozsah.

     11.     R zné a diskuse
edsednictvo bylo vyzváno k zadání témat  na p íští  Ovocná ské dny.

Byla diskutována otázka vzniku Svazu ekologických ovocná  jako odborné složky
OU R.

edsednictvo bylo seznámeno se situací v ovocná ství v KLDR ing.Taláckem
z VŠÚO Holovousy, který zajiš oval na míst  realizaci výsadby jabloní z humanitární
pomoci.

ehled nejbližších známých akcí v roce 2008:
- 6.8. – seminá  k ochran  v Milovicích
- 21.8. - Diskusní fórum „Ovoce“, výstavišt eské Bud jovice
- 21.8. – 26.8. – Zem  živitelka v eských Bud jovicích
- 19.9. – 27.9. – Zahrada ech Litom ice
- 2.10. – 5.10. – Zem lec Lysá nad Labem
- 9.10 –  12.10. – Hortikomplex Olomouc
- 19.11. – seminá  p stitel  ovoce, Hradec Králové Aldis

edpokládané ceny letního ovoce z letošní sklizn :

edpokládaná cena v K /kgDRUH
OVOCE Rok  2008

EŠN
30 – 35  - konzumní
25 – 30  -  na kompot
40 – 50  -  vývoz nad 24 mm

VIŠN
20 – 25  -  na kompot (ru ní sklize )
15 – 20  -  na kompot (set ásané)
  8 – 12  -  na lis

MERU KY

30 – 34 -  konzum, balené, výb r a I.
25 – 30 -  konzum, volné, výb r a I.
15 -  20 - volné, výb r a I., Velkopavlovická
15 – 17  -  kompot
11 – 13  -  výživa

BROSKVE
 16 – 18 – výb r, balené 65 – 70 mm
 10 – 15 – konzum 65 – 75 mm
 10 -  12 - konzum 60 – 65 mm, zpracování

ŠVESTKY 12 – 16  -  konzumní
  6 –   9  -  pro zpracování

RYBÍZ ervený 12 – 15

RYBÍZ erný 20 – 25

       JABLKA
                               -  letní

         -  James Grieve
14 – 18
12 - 16

(ML)



Odhad sklizn  v R
Odhad sklizn  ovoce z plodných intenzivních sad  k 15. 6. 2008

ovoce / oblast St ední
echy

Jižní a
Západní

echy

Severní
echy

Východní
echy

Jižní
Morava

Severní
Morava

R
celkem

%
08/07

%
08/5-letý
pr r

Jablon t 32 321 11 229 19 669 26 779 30 120 23 587 143 705 + 27 % - 1 %

Hrušn t 619 50 482 564 354 181 2 249 - 23 % 0 %

ešn t 1 128 173 191 539 281 68 2 379 + 15 % + 21 %

Višn t 2 231 463 918 1 871 1 821 227 7 530 - 14 % - 22 %

Meru ky t 77 0 39 31 2 568 5 2 720 - 46 % - 41 %

Broskvon t 483 0 52 194 2 837 22 3 589 + 20 % - 26 %

Švestky a slívy t 346 269 861 871 2 108 1 813 6 269 + 15 % + 26 %

Angrešt t 0,0 0,0 0,0 3,8 0,1 2,2 6,1 - 34 % - 81 %

Rybíz ervený a bílý t 159 401 429 624 298 943 2 856 + 1 % + 1 %

Rybíz erný t 17 9 48 168 9 69 321 - 14 % - 16 %

Maliny a Ostružiny t 32 0 0 6 0 12 50 + 67 % + 25 %
Celkem t 37 413 12 594 22 689 31 650 40 398 26 930 171 674 + 20 % - 3 %



Odhad sklizn  jádrovin dle odr d

(OTK ÚKZÚZ)

Sklizn  ovoce z plodných intenzivních sad  v tunách
odhad sklizn  k 15.6.

2007
ro ní sklize  ovoce

2007
odhad sklizn  k 15.6.

2008Odr dy jablek
sklize    (t) sklize    (t) sklize    (t)

 Letní odr dy 1 312 1 066 1 636
 James Grieve a mutace 2 779 2 250 2 590
 Ostatní podzimní odr dy 1 846 1 798 1 893
 Podzimní odr dy celkem 4 625 4 048 4 483
 Spartan, Mac Intosh 8 013 9 619 6 164
 Šampion 8 501 8 192 8 765
 Rubín a mutace 6 016 8 653 9 615
 Gala 2 861 2 940 5 051
 skupina Golden Delicious 20 036 20 271 33 624
 skupina Red Delicious 1 325 968 1 934
 Jonagold a mutace 7 519 9 630 11 849
 Topaz 1 804 1 238 2 085
 Melrose 1 930 2 385 2 022
 Gloster 4 243 4 751 5 352
 Idared 25 948 28 208 34 573
 Melodie 1 104 1 234 1 072
 Rubinola 762 701 1 748
 Ostatní zimní odr dy 9 730 9 182 13 732
 Zimní odr dy celkem 99 792 107 972 137 586
 Jablka celkem 105 729 113 086 143 705

odhad sklizn  k 15.6.
2007

ro ní sklize  ovoce
2007

odhad sklizn  k 15.6.
2008Odr dy hrušek

sklize    (t) sklize    (t) sklize    (t)
 Clappova + Clappova ervená 161 254 143
 Boscova lahvice 260 249 176
 Konference 1 011 739 528
 Lucasova 531 705 502
 Bohemica 231 230 191
 Pa ížanka 30 27 13
 Williamsova + Williamsova
ervená 158 197 146

 Dicolor 61 131 219
 Erika 102 109 129
 Ostatní odr dy 205 276 203
 Hrušky celkem 2 750 2 917 2 249



Komentá e k odhad m
Tisková zpráva Ovocná ské unie R

Sklize  ovoce bude pro ovocná e z ejm  zklamáním

    Po lo ské velmi nízké sklizni ovoce, kterou negativn  ovlivnily jarní mrazíky a následn
velké kv tní násad   i bohatém kvetení, se dala o ekávat výborná sklize . Jak ukazují první
odhady, skute nost bude jiná.
     Úst ední kontrolní a zkušební ústav zem lský (ÚKZÚZ) Brno dle vyhlášky .88/2006
Sb. Vydal odhad sklizn  ovoce v R v intenzivních sadech  k 15.6.2008. Ze zve ejn né
statistiky vyplývá, že se letos p edpokládá sklize  ovoce v R ve výši 171.674 tun.
     Sklize  ovoce bude sice proti slabé lo ské úrod  vyšší, ale ve srovnání s dlouhodobým
pr rem poklesne o cca 3 %. Mírn  podpr rnou sklize  lze o ekávat u hlavního
ovocného druhu jablek (- 1 %), pr rná bude u hrušek. Letošní velmi bohaté kvetení u
jabloní p edpokládalo vysokou sklize . Po odkv tu však došlo k nadpr rnému propadu
pl dk  jednak vlivem mén  p íznivých vegeta ních podmínek, ale také z d vodu špatného
opylení.
      Z dalších ovocných druh  bude nejv tší propad u merun k (-41 %), broskví (- 26 %) a u
višní (- 22%). Zatímco d vodem poklesu sklizn  u broskví jsou stále se snižující p stební
plochy, u merun k a višní jsou na vin  nep íznivé podmínky b hem kv tu. P edpokládaná
vyšší sklize  u t ešní a švestek je dána meziro ním zvýšením p stební plochy, výnosy jsou
pr rné. Peckoviny negativn  ovlivnil moniliový úžeh v dob  kv tu, který je hlavní

innou nižší sklizn .
     Po mírné zim  je zaznamenán i vyšší výskyt šk dc  a zejména houbových chorob. Ve
zvýšené mí e se vyskytují i škody krupobitím. Kroupami jsou poškozeny p edevším
významné p stitelské oblasti na Morav  i n které lokality ve východních a st edních echách
     Úroda na zahrádkách a v neintenzivních sadech rovn ž výrazn  propadla a lze

edpokládat jen pr rnou sklize .
     Souhrnné údaje o p edpokládané sklizni v Evrop  zatím nejsou k dispozici. Polsko

edb žn  hlásí po lo ské neúrod  rovn ž jen pr rnou sklize  u jablek. Pr rná sklize
jablek bude i v západní Evrop . Naopak sklize  peckovin a bobulovin bude podpr rná.

(ML)

Zprávy TK

Ovocná e letos eká podpr rná úroda

Letošní úroda ovoce by m la init zhruba 171.000 tun, a m la by tak být t i procenta pod
tiletým pr rem. Vyplývá to z odhad  sklizn  k polovin ervna. Ovocná i jsou zklamaní,

protože po lo ském drastickém propadu ekali výbornou sklize , jak oznámil tajemník
Ovocná ské unie R Martin Ludvík. Lo skou úrodu zdecimovaly jarní mrazy a sklize  143,5
tun ovoce byla nejnižší od roku 1995.Pouze pr rná úroda se podle Ludvíka eká i u
zahrádká , v takzvaných neintenzivních sadech a alejích u cest, které ovocná i do svých
odhad  nezahrnují. V cenách jablek na trhu ovocná i žádné dramatické zm ny
neo ekávají.Výbornou úrodu letos ovocná i ekali díky velké kv tní násad  a bohatému
kvetení. O ekávání se ale nepotvrdila, a to zejména u jablek, která jsou hlavním eským
ovocným druhem. "Po odkv tu došlo u jabloní k nadpr rnému propadu pl dk . Jednak
vlivem mén  p íznivých vegeta ních podmínek, ale také špatným opylením," ekl Ludvík.
Úroda jablek by sice m la být meziro  vyšší o 27 procent, ale proti p tiletému pr ru má



být o procento nižší.Z dalších ovocných druh  bude proti dlouhodobému pr ru nejv tší
propad u merun k, asi o 41 procent, u broskví a višní se ekají poklesy asi o tvrtinu. Zatímco
u broskví jsou d vodem propadu stále se snižující plochy sad , u merun k a višní jsou na vin
nep íznivé podmínky b hem kv tu. P edpokládaná vyšší sklize  u t ešní a švestek je dána
meziro ním zvýšením p stebních ploch.Po mírné zim  ovocná i také zaznamenali vyšší
výskyt šk dc  a houbových chorob. V posledních týdnech sady na ad  míst poškodily
kroupy. Poni ily i významné p stitelské oblasti na Morav  i n které lokality ve východních a
st edních echách. P esné údaje o p edpokládané sklizni v Evrop  zatím nejsou k dispozici.

Jablka jsou rekordn  drahá, do konce prázdnin z ejm  nezlevní

Pr rné ceny jablek v ervnu vzrostly na rekordních zhruba 40 korun za kilogram. Na trhu
jsou totiž jen dražší jablka z dovozu ze západní Evropy, eští p stitelé již lo ská jablka
vyprodali. Vysoké ceny z ejm  vydrží do konce srpna, kdy by do obchod  m la dorazit
erstvá jablka z eských sad , ekl tajemník Ovocná ské unie R Martin Ludvík." eská

jablka z lo ské sklizn  byla na trhu do konce kv tna. Jakmile skon ila, cena vysko ila," ekl
Ludvík. Dodal, že lidé jablka nyní kupují velmi málo, protože na trhu je erstvé sezónní
ovoce jako jahody i t ešn . Zájem o jablka také výrazn  klesá, když jejich ceny p ekro í 30
korun za kilogram. Nyní ceny u n kterých odr d šplhají až k 50 korunám. Až za ne ve v tší
mí e sklize  v eských sedech, nebude podle Ludvíka pro pokra ování vysokých cen d vod.
"Pokud by se farmá ské ceny pohybovaly mezi 15 až 18 korunami, m la by jablka v
obchodech stát do 30 korun za kilogram," odhadl Ludvík. Letošní úroda jablek v eských
sadech by m la podle odhad  dosáhnout asi 144 000 tun. Meziro  jde sice o nár st o 27
procent, ale proti p tiletému pr ru to je o procento mén . Lo ský rok by totiž výjime ný.
Úrodu zdecimovaly jarní mrazy a sklize  byla nejnižší od poloviny 90. let.

Dotace
Za ne boj o rozpo et

Zem lce eká nyní mimo jiné st žejní jednání o rozpo tu na p íští rok. Prezident Agrární
komory R (AK) Jan Veleba na sn mu komory uvedl, že ministerstvo financí navrhuje škrty
v resortu zem lství na úrovni 3,4 miliardy korun. Letos se však podle n j za ne o rozpo et
bojovat již v ervnu, zatímco vloni to bylo na podzim. editel ú adu AK Martin Fantyš
up esnil, že krom  rozpo tu se k prioritám komory adí dopracování Programu rozvoje
venkova s ohledem na pot eby eského zem lství, což je zejména posílení opat ení
modernizace zem lských podnik . „PRV není optimální a bude t eba vyvinout tlak na
odstran ní administrativních p ekážek a zjednodušení podávání žádostí,“ podotkl prezident
Potraviná ské  komory  R  Miroslav  Toman.  AK  se  chce  podle  Fantyše  zasadit  i  o  plné
dorovnání p ímých plateb v roce 2009 a zvýšení národních dotací na lo skou úrove  kolem
1,2 miliardy korun a podporu p ímých kompenza ních plateb na cukrovku.
Veleba p ipomn l, že kv tnové shromážd ní zem lc  v Lucern  položilo základ pro
pravidelná jednání vedení Agrární komory R a ministerstva zem lství. „Jeho význam je
mimo ádný a v tšího docen ní dojde s odstupem asu,“ prohlásil.

(Agroweb)



Kv li škrt m v rozpo tu m že p ijít zem lství o p t mld. K

Agrární komo e se nelíbí návrh rozpo tu ministerstva zem lství na p íští rok, který podle
prezidenta AK Jana Veleby kv li výrazným škrt m snižuje objem pen z ur ených pro
zem lství z letošních 15,6 miliardy na 10,3 miliardy korun. MZe chce o návrhu rozpo tu na

íští rok ješt  jednat s ministerstvem financí, aby jeho krácení v oblasti zem lství nebylo
tak citelné. Pokud bude návrh státního rozpo tu schválen v nyn jší podob , tak se podle
Veleby nap íklad výrazn  zkrátí národní dotace ur ené pro zem lce. "Zatímco letos byly
tyto podpory na úrovni 1,16 miliardy korun, v p íštím roce se navrhuje vydat jen 0,1
miliardy korun," (to by se výrazn  dotklo podpory restrukturalizace sad  – pozn. red.)
upozornil Veleba na internetových stránkách AK. Škrty podle Veleby z ejm ekají i
dofinancování p ímých plateb ur ených pro zem lce. "Letos se rovnaly 7,2 miliardy korun.
Nap íšt  se p ímé platby, z nichž se peníze používají na dofinancování z národního rozpo tu,
mají smrsknout jen na 4,77 miliardy korun," podotkl Veleba. Podle ministra zem lství Petra
Gandalovi e je návrh rozpo tu MZe na p íští rok ve srovnání s letoškem o 4,9 miliardy korun
nižší. "Chci ubezpe it zem lce, že se budeme v p íštím roce i p es snížený rozpo et našeho
resortu snažit dofinancovat p ímé platby nejmén  na letošní úrove ," sd lil dnes Gandalovi ,
podle kterého bude MZe v p íštím roce za prioritní považovat podporu živo išné produkce a
potraviná ského pr myslu. MZe chce hledat úspory zejména v oblasti vodního a lesního
hospodá ství a šet it hodlá také na podpo e zna ky Klasa. "Budeme však zárove  jednat s
ministerstvem financí o co nejmenším možném snížení rozpo tu," uvedl Gandalovi . Podle
vládou schváleného návrhu státního rozpo tu by jeho schodem m l v p íštím roce init 38,1
miliardy korun. Návrh rozpo tu si podle ministra financí Miroslava Kalouska vyžádal celou
adu úsporných opat ení, která se budou týkat všech resort . Jednat o rozpo tu MZe na p íští

rok hodlá i AK. "Situaci pokládám za mimo ádn  vážnou. Dokonce si myslím, že by se mohla
eskému zem lství zav ít vrátka p i využití nových šancí, které ve sv  díky poptávce po

potravinách p išly," míní Veleba. eští zem lci loni obdrželi na dotacích dohromady
zhruba 23,5 miliardy korun. P edevším díky p ísp vk m z národních zdroj  a EU skon ilo
lo ské hospoda ení eského zem lství v zisku, který podle p edb žných údaj  dosáhl 13,7
miliardy korun, což je tém  dvojnásobek hospodá ského výsledku v roce 2006. Tuzemské
zem lství vykazuje zisk od vstupu do EU. V roce 2004 inil kladný výsledek 8,99 miliardy
korun, v roce 2005 7,6 miliardy a p edloni sedm miliard korun. V období p ed vstupem do EU
bylo odv tví p evážn  ztrátové.

TK)

Ovocná i byli op t úsp šní

Schválené Žádosti o dotaci v rámci t etího kola p íjmu žádostí Programu rozvoje venkova –
podopat ení I.1.1.1.

Modernizace zem lských podnik  - zám r b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu

Státní zem lský interven ní fond dne 3.7.2008 schválil 171 Žádostí o dotaci v rámci t etího
kola p íjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopat ení I.1.1.1. Modernizace
zem lských podnik  - zám r b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu v celkové výši
podpory 354.923.820,- K .



V následující tabulce uvádíme výb r n kterých schválených žádostí:

. Registra ní íslo žádosti         Název subjektu                                        Název projektu                                                                   K

2.  08/003/1111b/120/000041   Sady Tuchoraz spol.s.r.o.        Moderní nosné konstrukce                                  6 519 489
3. 08/003/1111b/120/000046    Sady Tuchoraz spol.s.r.o.        Moderní sklad na jablka                                   11 381 000
4. 08/003/1111b/120/000055    Sady Tuchoraz spol.s.r.o.        Závlahová kostra pro ovocné sady                     1 959 660
6. 08/003/1111b/120/000077     Milan Han                               Moderní systém produkce pod folií                      800 000
9. 08/003/1111b/120/000139     Galafruit s.r.o.                         Výstavba nosné konstrukce pro sad slivoní         493 500
10. 08/003/1111b/120/000141   Galafruit s.r.o.             II. etapa výstavby nosné konstrukce pro sad jabloní      675 500
12. 08/003/1111b/120/000147    Karel Dryák                       Výstavba nosných konstrukcí trvalých kultur       2 877 280
15. 08/003/1111b/120/000661    Berry servis, s.r.o.                    Maliny a ostružiny pod fólií                              4 963 000
32. 08/003/1111b/120/001395     Sady Tuchoraz spol.s.r.o.       Sklad a technologie skladování                         2 645 180
40. 08/003/1111b/231/000149     ZEMCHEBA, s.r.o.                Op rné konstrukce ovocných sad                       342 500
66. 08/003/1111b/341/001390    REGENT Plus Žlutice spol. s r.o.      REKONSTRUKCE SKLADU OVOCE S TECHNOLOGIÍ
                                                                                                                 P ÍPRAVY NA SUŠENÍ                        14 910 450
76. 08/003/1111b/451/000935     AGRO RUBÍN a.s.                  Rekonstrukce skladu ovoce                               3 417 056
77. 08/003/1111b/451/001028     Ji í Mazánek                           Nosné konstrukce pro ovocný sad                        732 000
78. 08/003/1111b/451/001073      Sady eský ráj s.r.o.       Po ízení skladovacího za ízení pro peckoviny Komora 1      686 000
79. 08/003/1111b/451/001079      Sady eský ráj s.r.o.       Po ízení skladovacího za ízení pro peckoviny Komora 2      686 000
80. 08/003/1111b/451/001121      Lud k Ježek                            Rekonstrukce skladu pro ovoce                                      4 457 970
83. 08/003/1111b/452/000182      Sady eský ráj s.r.o.       Výstavba nosné konstrukce pro sad hrušní - oplocenka S1 díl B       742 500
84. 08/003/1111b/452/000184      Sady eský ráj s.r.o.       Výstavba nosné konstrukce pro sad hrušní - oplocenka S2 díl A       859 500
85. 08/003/1111b/452/000185     Sady eský ráj s.r.o.        Výstavba nosné konstrukce pod sad hrušní - oplocenka S1 díl A       859 500
86. 08/003/1111b/452/000186      Sady eský ráj s.r.o.       Výstavba nosné konstrukce pro sad hrušní - oplocenka S 2 díl D      868 500
87. 08/003/1111b/452/000187      Sady eský ráj s.r.o.       Výstavba nosné konstrukce pro sad hrušní - oplocenka S2 díl B        882 000
88. 08/003/1111b/452/000188      Sady eský ráj s.r.o.       Výstavba nosné konstrukce pro sad hrušní - oplocenka S2 díl C        850 500
90. 08/003/1111b/452/001013      Josef Splítek                      Investice do skladu jablek          2 897 492
92. 08/003/1111b/452/001047       Sady eský ráj s.r.o.       Výstavba hlavního závlahového za ízení pro sad Semtiny                  891 000
93. 08/003/1111b/452/001244       Zem lské družstvo Dolany        Výstavba op rných konstrukcí pro ovocné sady v etn
                                                                                                                 protikroupových  sítí                                                             1 516 590
96. 08/003/1111b/452/001391       Zem lské družstvo Lib any             Ochranné fólie do sadu                                                   1 386 250
97. 08/003/1111b/452/001402       Miloslav Ku era                                    Vybudování nosných konstrukcí ovocných stromk       241 455
141. 08/003/1111b/671/000031      Radomír Houdek                                  Nosné konstrukce trvalých kultur - sady Lipinka         891 000
143. 08/003/1111b/671/000121     Zem lské družstvo Senice na Hané  Nosná konstrukce trvalých kultur - sady Vilémov     1 077 250
146. 08/003/1111b/671/000900     Jan Vašek                                                Dostavba skladu ovoce se sociálním zázemím               310 000
154. 08/003/1111b/671/001289      Miroslav Nesét                                       Moderní sklad ovoce                                                     1 606 879
157. 08/003/1111b/672/000879      HELIAVITA s.r.o.                       Oprava a rekonstrukce skladu ekologického zem lce
                                                                                                                 na ovoce a zeleninu                                                                   902 070
170. 08/003/1111b/780/001457     Václav Kob luš                                        Závlaha do školky - hlavní ád          75 950
171. 08/003/1111b/780/001539      Miroslav Li ka                                        Dokon ení rekonstrukce skladu.     495 300

Úplný seznam úsp šných žadatel  je na stránkách SZIFu: www.szif.cz

Všichni výše uvedení p íjemci pomoci souhlasili se zve ejn ním uvedených údaj  podle zákona . 106/1999 Sb.,
o svobodném p ístupu k informacím a zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj .

(SZIF)

Informace z Polska

Sladko-ho ký problém

Ovocná i v Lublinské oblasti zastavili sklize  rybízu a višní. Je to protest proti  velmi nízkým
výkupním cenám. Do sad  se vrátí až zpracovatelé zvýší výkupní ceny. Višn  teprve
dozrávají, ale ovocná i již ví, že situace bude dramatická, jestliže zpracovatelé nezvýší
výkupní ceny. Na plantážích rybízu již sklize  za ala. Výnos ale není vysoký. Nízký výnos by

la kompenzovat vyšší cena. Ale v sou asné dob  cena nep ekro uje 14,30 K /kg (2 Z /kg).
Proto ovocná i sdružení ve Svazu ovocná  PR íkají – s tak nízkými cenami nebudeme
souhlasit. Jestli zpracovatelé zm ní ceny se teprve uvidí, ale ovocná i ur it  své stanovisko
nezm ní. Sladké ovoce, ho ký problém. Ho kost je tím v tší, že m kké ovoce je základ
živobytí tisíce rodin v Lublinském regionu.

        (14.7.2008 - TVP Lublin- VK)



Výzva Svazu ovocná  PR ovocná m v Polsku

Ješt  neutichly ohlasy protestní akce Svazu ovocná  Polské republiky v záležitostí cenové
hry malin a již podobný scéná  se vrací ve výkupu dalších druh  ovoce, které p ichází na trh.
Nyní jde o erný a ervený rybíz a o višn . Podtrhujeme slova „cenová hra“, protože není jiné
vysv tlení v postupu zpracovatel . Vyplývají na povrch další informace o prognózách výnos
dalších druh , možnosti sklizn  a možnosti odbytu pocházejících z d ryhodných zdroj .
Vše nasv uje tomu, že nebude nadúroda u v tšiny m kkého ovoce. Znateln  vzrostly
náklady na sklize  i další náklady na produkci, což iní p i snížení cenové hladiny výkupu
ovoce pro ovocná e produkci nerentabilní. S ohledem na tyto skute nosti Svaz ovocná  PR
vydává následující stanovisko:
Stanovujeme hladinu minimálních p ijatelných cen u d ležitých druh  pro zpracování:
Maliny – 28,70 K /kg (4 Z /kg) – ve shod  se stanovením ze dne 3.7.2008
Višn  – 14,30 K /kg (2 Z /kg)
Rybíz erný i ervený – 14,30 K /kg (2 Z /kg).
Obracíme se na producenty o p erušení sklizn i nesklízení, pokud výkupní ceny poklesnou
pod stanovenou hladinu.
Obracíme se na ovocná e-majitelé kombajn  pro sklize  rybízu o zastavení sklizn , pokud
výkupní ceny poklesnou pod stanovenou hladinu.
Jestliže toto nep inese požadované výsledky, p edpokládáme radikáln jší kroky až do doby,
kdy budou zvýšeny ceny.
Svaz ovocná  Polské republiky

                                                                                         (14.7.2008, Polskiesadownictwo-VK)

Prognóza produkce ovoce v Polsku v roce 2008

Na za átku m síce ervence je snazší d kladn jší prognóza sklizn  ovoce v Polsku. Následuje
aktuální prognóza sklizn  Prof. Makosze:

Druh Prognóza v tis. tun Produkce v roce 2007 v tis. tun
(zdroj: hlavní statistický ú ad)

Jablka 2300 – 2400 1040

Hrušky 30 – 40 31

Višn 130 – 150 110

Švestky 80 – 90 54

ešn 35 – 45 20

Jahody 180 – 190 175

Maliny 65 – 75 56

erný rybíz 110 – 120 103

Dle názoru Prof. Makosze byl výnos oznámený Hlavním statistickým ú adem v roce 2007
snížen u jablek, švestek, t ešní a hrušek a naopak navýšen u výnosu jahod. Je pot eba také

ipomenout, že v roce 2007 byla nižší sklize  vlivem jarních mrazík . Prof. Makosz



podotýká, že odlišuje produkci ovoce od sklizn  ovoce. Do produkce ovoce zahrnuje všechno
vyprodukované ovoce, a do sklizn  ovoce zahrnuje jen ovoce sklizené ur ené pro prodej
pop ípad  zpracování v hospodá stvích.
V roce 2008, s výjimkou hrušní, velmi dob e kvetly ovocné ke e, stromy i jahody. Mnoho
expert  p edpovídalo rekordní sklize  ovoce. Tato situace ale nenastane. Objevil se velmi
silný ervnový propad ovoce, zp sobený chladnými noci spolu s chladným dešt m v dob
kv tu. Další d vody nižší produkce je siln jší výskyt chorob a šk dc , poškození kroupami a
také sucho spolu s vysokými teplotami vzduchu.
Následuje komentá  k jednotlivým druh m:
Jablka: V tomto roce by produkce jablek mohla p ekro it 2,5 mil tun, ili více než
v normálním roce. Ale díky silnému napadení strom  strupovitostí a padlí jablon ,
poškozením kroupami a suchem m že být produkce nižší nejmén  o 10%. Z t chto d vod
bude vyšší podíl pr myslových jablek, prof. Makosz p edpokládá 55-60% pr myslových
jablek. že tak chyb t dostatek jablek vysoké kvality pro napln ní všech sklad  a
chladíren. Z prognóz je možno vy íst, že v zemích západní Evropy m že být nižší produkce
až o 15%. Nižší sklize  bude v B lorusku. Naopak na Ukrajin  bude sklize  jablek na lo ské
úrovni. V Rusku, z d vodu lo ského sucha m že být sklize  jablek o 20-30% nižší.
Hrušky: V tomto roce bude ur it  nižší produkce hrušek s ohledem na pr rnou sklize
(okolo 60 tis tun). Hlavní p iny nižší produkce je slabší kvetení strom  a velmi silný
ervnový propad. Obdobná je situace v Holandsku a Belgii. S ohledem na tuto skute nost je

možno se domnívat relativn  vysokých výkupních cen.
Višn : Rekordní sklize  višní nebude. Velmi silný byl propad pl dk  a stromy neošet ené
proti chorobám jsou velmi siln  napadeny moniliózou a listovou skvrnitostí. I když stromy
hodn  kvetly, p edpokládá se produkce na úrovni 130-150 tis tun. Sklize  je nejistá z d vodu
nedostatku pracovní síly. V tomto roce je významn  nižší sklize  višní v Srbsku a o n co nižší
v N mecku a Ma arsku. V t chto dvou zemích je velmi r zná výkupní cena. V N mecku a
Ma arsku se cena pohybuje mezi 10,50-12,80 K /kg (0,45-0,55 €/kg), v Srbsku je cena 10,50

/kg (0,45 €/kg) (k mražení) a 7,90 K /kg (0,34 €/kg) (na koncentrát).
Švestky: Dobrá násada švestek je u raných odr d. Oproti tomu pozdní a velmi pozdní odr dy
mají slabou násadu, stejn  jako švestka domácí. Produkce švestek m že být o n co nižší.
V Ma arsku se p edpokládá vyšší sklize  švestek. V N mecku se p edpokládá pr rná
sklize  a výkupní ceny se nyní pohybují na úrovni 37,30-44,30 K /kg (1,6-1,9 €/kg).

ešn : V tomto roce m že být v Polsku o n co vyšší úroda než je pr r. Vysázelo se hodn
nových sad , ale také byl velký propad ovoce. Výkupní ceny u raných a drobnoplodých odr d
se pohybují mezi 21,50-28,70 K /kg (3-4 Z /kg), velkoplodé odr dy 43,00 K /kg (6 Z /kg).
V N mecku je výkupní cena kalibru 26+mm se pohybuje okolo 3 €/kg.
Jahody: Dle mín ní prof. Makosze byla v lo ském roce produkce jahod v Polsku na úrovni
150-160 tis tun. Produkce roku 2008 by mohla p ekro it 200 tis tun, kdyby nebyla dlouhá
perioda sucha p edevším v dob  sklizn . Produkci na úrovni 180-190 tis tun je v sou asných
podmínkách možno považovat za úsp šnou. S ohledem na rentabilitu p stování a nedostatku
pracovní síly p i sklizni je možno p edpokládat snížení p stebních ploch i produkce jahod.
Cena jahod bez stopky v roce 2008 se pohybovala na úrovni 21,50-25,10 K /kg (3-3,5 Z /kg),
tato cena pokrývala náklady. V této cen inily náklady na sklize  30 % (okolo 7,20 K /kg).
Je však pot eba dodat, že v tšina zpracovatelských firem produkující mražené jahody i
koncentráty vykoupily více ovoce než v minulém roce. Byl menší deficit pracovní síly p i
sklizni ovoce.

erný rybíz: Rekordní sklize erného rybízu nebude, bude se pohybovat okolo 140 tis tun. S
ohledem na silný propad plod  a velký podíl p estárlých výsadeb napadených chorobami a
šk dci, v porovnání s rokem 2007 m že být nár st produkce 10-20%. Toto je produkce na
st ední úrovni, ale dostate ná pro pot eby evropského trhu. V tomto roce m že být cena



nejmén  17,90 K /kg (2,5 Z /kg). Prof. Makosz míní, že cena vzroste na 21,50 K /kg (3
/kg). Toto je cena, která nadchne p stitele pro další ošet ování jejich výsadeb. Naopak tato

cena nezaujme k zakládání nových výsadeb. Ale ty v Polsku momentáln  nejsou pot eba.
Výkupní cena v Ma arsku je 13,50-15,20 K /kg (0,58-0,65 €/kg) a v N mecku 15,20-17,50

/kg (0,65-0,75 €/kg).
Za 4-6 týdn  Prof. Makosz zve ejní aktualizovanou prognózu sklizn  jablek a hrušek v Polsku
a ve sv .

                                     (Lublin 7.7.2008, Prof. dr hab. Eberhard Makosz, Sadownictwo - VK)

Zem el Prof. dr Szczepan Alexander Pieni ek

Dne 1.7.2008 zem el ve v ku 95 let Profesor dr Szczepan Alexander Pieni ek (27.12.1913 –
1.7.2008) – botanik, humanista, pedagog, autorita ovocná ského výzkumu, zakladatel Institutu
ovocná ství a kv tiná ství ve Skierniewicích. Szczepan Pieni ek zakon il obor Matematicko-

írodních v d na Warszawské univerzit . V roce 1951 ve Skierniewicích založil Institut
ovocná ství, který ídil. Funkci editele zastával až do roku 1983. Dosažené výsledky Institutu
v oboru intenzifikace ovocná ské produkce a od roku 1968 také kv tiná ské produkce jsou
známy po celém sv . Prof. Pieni ek spolupracoval ze zahrani ními ústavy, p edevším
s výzkumnými ústavy ve Spojených Státech Amerických.
                                                                                                                     (Sadownictwo - VK)

Pesticidy
EU zp ísní pravidla pro pesticidy

Státy EU se v pond lí dohodly na zm nách a zp ísn ní pravidel pro používání pesticid . Nyní
ale ješt  budou hledat kompromis s Evropským parlamentem, jenž má v této v ci
spolurozhodovací právo. Pokud na ízení nakonec projde, pak se sníží množství chemikálií,
které jsou v unii pro zem lské ú ely povoleny. "V eské republice p edpokládáme, že
podle nových pravidel zmizí z trhu asi 20 procent v sou asné dob  používaných p ípravk  na
ochranu rostlin," ekl k tomu ministr zem lství Petr Gandalovi , který R na jednání
zastupoval. Zdlouhavá vyjednávání provázely mimo jiné st ety dvou lobbujících skupin -
ekolog  a zem lc . Ochránci p írody by nejrad ji zakázali veškeré používání potenciáln
rizikové p ípravky, protože se obávají dopad  na životní prost edí i zdraví lidí. Zem lci
zase namítají, že p ísná opat ení by mohla vést k tomu, že by nem li ím ošet ovat pole, což
by mohlo zp sobit pokles výnos . D sledek by pak prý mohli pocítit i b žní lidé, protože by
to mohlo t eba omezit nabídku erstvého ovoce a zeleniny na pultech obchod . Rozpory byly
dosud i mezi státy unie, jejichž minist i se o tom neúsp šn  snažili dohodnout v kv tnu.
"Na ízení ur it  vítáme, protože vede k v tší bezpe nosti p i uvád ní na trh i používání
prost edk  na ochranu rostlin, k vyššímu stupni ochrany konzument  rostlinných produkt  i
obecn  životního prost edí," poznamenal rovn ž Gandalovi . Dodal také, že R doporu uje
vypracovat dopadovou studii navrhovaných kritérií na dostupnost p ípravk  v jednotlivých
zemích. Nyní je to také tak, že musejí být dané p ípravky schvalovány v každé zemi.
Nyní by se ale m la unie rozd lit do t í zón (sever, st ed, jih) se zhruba podobnými
geografickými a klimatickými podmínkami. Ke schválení pro daný region by pak sta ilo
schválení v jednom stát . U víc toxických pesticid  by se pravidla pro schvalování m la
zp ísnit. U t ch, které jsou mén  nebezpe né pro zdraví lidí i zví at, by se naopak m la
schvalovací procedura zjednodušit.

(Agroweb)



eské ovoce je zdrav jší, obsahuje mén  chemie

Ovoce i zelenina od eských p stitel  je zdrav jší než z dovozu. Nejvíce pesticid  dává na
pole Malta, ale také Belgie, Itálie, Nizozemsko a Portugalsko.Tuzemští zem lci totiž
používají výrazn  mén  pesticid  p i ošet ování rostlin.Deník zjistil, že v n kterých státech
západní Evropy se na jeden hektar používá p tkrát i desetkrát víc chemikálií než v esku.
„Jestliže zákazník váhá p i výb ru ovoce, tak aby byl šetrný ke svému zdraví, doporu uji ídit
se podle jednoduché v ci - zem  p vodu. Když je to eská republika, zákazník si m že být
jistý, že ovoce je zdravotn  nezávadné,“ uvedla Ivana Picková, mluv í Sdružení obrany
spot ebitel .Odborníci p itom již léta varují, že zbytky pesticid  v potravinách mohou
znamenat riziko pro lidský organismus. „Velký problém vidím v tom, že limity povoleného
množství pesticid  v ovoci jsou po ítané na pr rného lov ka, tedy na 70 kilogram  váhy.
Tyto limity tedy v bec nezohled ují d ti,“ ekl Deníku Miroslav Šuta, odborník na zdravou
výživu.
Nadlimitní dávky
Jeho slova potvrzuje výzkum v západní Evrop . V dci porovnali údaje z N mecka, Velké
Británie a Nizozemska o tom, kolik sní v pr ru dít  jablek, kolik toto ovoce obsahuje v
dané zemi pr rn  pesticid  a jak je v pr ru velké jedno místní jablko. Záv ry výzkumu
byly d sivé. D ti zkonzumovaly u n kterých pesticid  mnohonásobn  vyšší dávku, než jakou
povolují limity v zákon . Nejh  dopadlo N mecko. Tam byly evropské normy p ekro eny
osmkrát. U Velké Británie a Nizozemska byl limit p ekro en ty násobn eské oficiální
instituce p itom tvrdí, že zbytky pesticid  v potravinách neškodí. „Z odborné literatury ale
nejsou známa žádná zdravotní rizika z konzumace reziduí registrovaných pesticid  v
potravinách,“ uvedl léka  Marek Je icha z Národního referen ního centra pro pesticidy.
Americká agentura pro životní prost edí (US EPA) však pesticidy považuje za možnou
rakovinotvornou látku. Další odborníci uvád jí, že pesticidy ve velké dávce mohou zp sobit
bolesti hlavy, zvracení, k e, zhoršení vid ní, silný pr jem, t es, bezv domí, zhoršení pam ti
i hormonální poruchy.„Minimáln  bych ale nedoporu oval citrusové plody. V t ch je

pesticid  mnoho a nap íklad strouhat citronovou k ru do jídla nepovažuji za zdravé,“ podotkl
Miroslav Šuta.
Kolik pesticid  používají evropské zem  (kg/ha)

eská republika 1,17
Slovensko 1,26

mecko 1,42
Velká Británie 1,73
Francie 2,99
Portugalsko 3,74
Nizozemsko 3,79
Itálie 4,33
Belgie 5,34
Malta 10,9

Údaje za vybrané zem .
Zdroj: EEA 2007 a Zpráva o stavu životního prost edí v R 2007

(Deník, 9.6.2008)
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Legislativa
Upozor ujeme, že vstupuje v platnost novela obchodní normy na jablka, kterou se nap íklad
snižují p né pr ry apod.
Na ízení Komise (ES) . 460/2008 ze dne 27. kv tna 2008, kterým se m ní na ízení (ES)
. 85/2004, kterým se stanoví obchodní norma pro jablka

SZIF

Postup p i kontrolách SZIF na míst

V pr hu sezóny jsou velmi pravd podobné kontroly SZIFu u p stitel  ovoce. Kontroly se
mohou týkat zejména ovocná  zapojených do agroenvironmentálních opat ení (ekologická
nebo integrovaná produkce), ale i dalších, kte í jsou ve svých sadech p íjemci platby na
plochu SAPS. Dále pro informaci uvádíme metodický postup pracovník  SZIF p i t chto
kontrolách.

1.Kontrola na míst
Hospodá ství žadatele m že být vybráno pro provedení kontroly na míst , což p edstavuje
prov ení údaj  deklarovaných v Žádosti se skute ností a ov ení pln ní podmínek
stanovených pro p id lení podpory. Výb r ke kontrole m že být náhodný, rizikov
orientovaný a cílený. Pro ú el kontroly je proveden výb r pouze ur itého procenta žadatel
z výb rového souboru všech Žádostí na centrálním pracovišti SZIF. Výb r ke kontrole i
kontrola na míst  jsou provád ny v souladu s na ízením Komise (ES) . 796/2004, zákonem .
256/2000 Sb., o Státním zem lském interven ním fondu, v platném zn ní, zákonem .
552/1992, o státní kontrole, v platném zn ní a zákonem . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole,
v platném zn ní.
Dálkový pr zkum zem  (DPZ)
Kontrola pomocí dálkového pr zkumu Zem  (DPZ), která je plnohodnotnou formou kontroly
zem lských dotací na míst , vychází z l. 32 Na ízení Komise (ES) . 796/2004, v platném
zn ní a dále se ídí pravidly danými Evropským spole enstvím (nap . dokument Common
technical specifications for the campaign of remote-sensing control of area-based subsidies,
platný pro daný rok, vydaný výzkumným st ediskem JRC IPSC, dále CTS). Kontrola DPZ se
neprovádí v terénu, ale realizuje se nad družicovými snímky po ízenými v lokalitách, které
byly vybrány na základ  náhodného výb ru a analýzy rizikových faktor  pro výb r Žádostí ke
kontrole na míst . Kontrola DPZ spo ívá ve zpracování družicových snímk , jejich vizuální
interpretaci a kontrole údaj  deklarovaných v Žádosti a dalších údaj . Výsledná zjišt ní
kontroly DPZ jsou bu  kone ná nebo slouží v od vodn ných p ípadech jako podklad pro
fyzické kontroly na míst  provád né zam stnanci regionálních odbor  SZIF (odd lení
inspek ní služby opat ení na plochu a SOT).
Rychlá polní návšt va (RFV)
Integrovanou sou ástí kontroly DPZ m že být v p ípad  nejasností b hem interpretace
družicových snímk  tzv. rychlá polní návšt va (RFV). Ú elem p ípadné RFV, která je
podp rným prost edkem kontroly DPZ provád ným bez kontaktu s farmá em, bývá zejména
ov ení užívání p dy na vybraných p dních blocích i dílech p dních blok  (nap . ov ení
deklarované kultury, stavu pozemku), ke kterému se po ídí fotodokumentace. RFV je
provád na pracovníky centrály SZIF a zpracovatelskou firmou, která eší technickou ást
kontroly DPZ a je uskute ována operativn  a bez kontaktování farmá e b hem m síc
ervence až zá í a není vlastní fyzickou kontrolou na míst . Z výše uvedených d vod  a s



odkazem na l. 5.3 CTS nemá SZIF povinnost se p edem ohlašovat u p íslušných žadatel .
Pracovník vykonávající RFV se m že prokázat na požádání pov ením i zmocn ním k
provedení rychlé polní návšt vy. Rychlá polní návšt va slouží pouze k získání dopl ujících
informací p i probíhající kontrole DPZ, jejíž je nedílnou sou ástí, a není tudíž považována za
kontrolu (na míst ) ve smyslu zákona . 552/1991 Sb., v platném zn ní.
Fyzická kontrola na míst  (FKNM)
Fyzické kontroly na míst  provádí pov ení terénní inspekto i, pracovníci RO SZIF. Kontroly
jsou neohlášené, ale pokud ú el kontroly nebude ohrožen, m že terénní inspektor kontrolu
ohlásit. Proto je d ležité, aby byly na Žádosti uvedeny aktuální a pravdivé údaje. Kontrolu
mohou provád t i ú edníci jiných orgán , na které delegoval SZIF ást kontrolních
pravomocí. Terénního inspektora mohou p íležitostn  doprovázet i ú edníci jiných orgán
nebo ú edníci orgán  EU.  Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na
svém hospodá ství provedení nezbytných kontrol na míst  a p i kontrole poskytne terénnímu
inspektorovi na jeho požádání p im enou sou innost. Terénní inspekto i provád jící kontrolu
na míst  jsou oficiáln  považováni za osoby pozvané se souhlasem žadatele. Pokud žadatel
neumožní provedení nezbytných kontrol, tj. nezajistí provedení kontroly i nep edloží
požadované dokumenty ve stanovené lh , m že mu být uložena rozhodnutím SZIF
po ádková pokuta dle ust. § 13 odst. 2 písm. a) (v p ípad  fyzické osoby) a dle ust. § 13 odst.
2 písm. b) (v p ípad  právnické osoby) zákona . 256/2000 Sb., o Státním zem lském
interven ním fondu, ve zn ní pozd jších p edpis . Toto chování bude SZIF posuzovat jako
neposkytnutí sou innosti p i kontrole dle ust.§13 zákona o státní kontrole a bude také
považováno za porušení podmínek pro ud lení podpory porušením závazku o umožn ní
kontroly na míst  a povede k zamítnutí Žádosti.
Ohlášení kontroly
Pokud bude kontrola na míst  ohlášena, bude tak u in no nejd íve 48 hodin p ed
uskute ním kontroly (telefonicky, elektronickou poštou, faxem, písemn ). Ve výjime ných
a od vodn ných p ípadech m že být ohlášená kontrola zrušena, o emž však bude žadatel
informován co nejd íve.
Zahájení kontroly
Vlastní kontrola se zahajuje v ase a míst  uvedeném p i ohlášení kontroly nebo v míst
uvedeném na Žádosti (v p ípad  neohlášené kontroly). Terénní inspektor se nejprve
kontrolovanému žadateli p edstaví a p edloží pov ení ke kontrole spole  s pr kazem
zam stnance SZIF, poté jej seznámí s p edm tem kontroly. Kontroly se žadatel m že ú astnit
osobn  nebo doprovodem terénního inspektora pov it svého zástupce. Pov ený zástupce
musí mít pro zastupování pov ení. Pokud se žadatel bude chtít zú astnit celého pr hu
kontroly, je nutné, aby se v p ípad  vícedenní kontroly domluvil s terénním inspektorem, na
kterých ástech hospodá ství bude provád t kontrolu v dalších dnech.
Pr h kontroly
V pr hu kontroly terénní inspektor provádí m ení vybraných pozemk , kontrolu
obhospoda ování  zem lské p dy, kultury a plodin, které žadatel na pozemcích p stuje. V

kterých p ípadech m že  terénní inspektor požadovat se tení a identifikaci zví at za ú elem
kontroly dodržení intenzity zatížení zem lské p dy. P i kontrole podmínek LFA a Natura
2000 a dobrých zem lských a environmentálních podmínek (GAEC) bude požadováno

edložení záznam  (nap . pastevní deník, evidence používaných p ípravk  na ochranu
rostlin, evidence použitých hnojiv, apod.). Pokud terénní inspektor nebude schopen zjistit

které skute nosti, uvede toto do protokolu o kontrole. Pokud bude mít terénní inspektor
podez ení z neúplnosti nebo nepravdivosti žadatelových odpov dí, m že požadovat doložení
podp rných d kaz . Tyto skute nosti budou rovn ž zaznamenány do protokolu o kontrole.



Ukon ení kontroly a zaznamenání výsledk  kontroly
Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor protokol o kontrole na tiskopis „Protokol o
kontrole íslo ....“. Budou-li v pr hu kontroly na míst  zjišt ny rozpory s údaji
deklarovanými v Žádosti nebo zjišt no nepln ní podmínek nezbytných pro poskytnutí
podpory, budou tyto skute nosti jako kontrolní nálezy uvedeny v protokolu o kontrole. V
tomto formulá i bude zaznamenán krom  fakt  i podrobný popis neshod, nedodržení,
vysv tlení podaná žadatelem, popis kontrolovaných dokument , veškeré rozhovory s jinými
osobami za ú elem získání informace a výsledek t chto rozhovor  a záv ry u in né terénním
inspektorem. S protokolem o kontrole bude žadatel (pov ený zástupce) seznámen. Protokol o
kontrole bude p edán žadateli osobn  nebo zaslán poštovní zásilkou na doru enku do rukou
žadatele (pov eného zástupce).

2. Námitky proti protokolu o kontrole - ízení o námitkách
Žadatel m že proti protokolu o kontrole podat písemné a zd vodn né námitky, a to ve lh
sedmi pracovních dn  ode dne seznámení se s protokolem o kontrole, nestanoví-li terénnín
inspektor lh tu delší (jiná stanovená lh ta musí být zapsána v protokolu o kontrole), a to
prost ednictvím regionálního odboru SZIF, který kontrolu provedl. S tímto pou ením je
žadatel seznámen v záv ru Protokolu o kontrole. Námitky musí být podány písemn  a ádn
zd vodn ny. Dnem doru ení námitek na SZIF je zahájeno ízení o námitkách, jehož
výsledkem je Rozhodnutí o námitkách, které bude zasláno žadateli. Rozhodnutím mohou být
námitky uznány jako d vodné nebo ned vodné. D vodné námitky - námitky se uznají, tzn. že
mohou být zm ny výsledky kontroly (kontrolní zjišt ní), nebo m že být v c p edána k
došet ení na RO SZIF. V rámci došet ení m že být provedena dopl ková kontrola.
Ned vodné námitky - námitky se neuznají a potvrdí se kontrolní zjišt ní z provedené
kontroly. Každé rozhodnutí o námitkách obsahuje zd vodn ní. Proti rozhodnutí o námitkách
není již opravný prost edek p ípustný.

3. Práva a povinnosti kontrolních pracovník  a kontrolovaných osob
Kontrolní pracovníci jsou p i provád ní kontroly oprávn ni
Zákon .552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném zn ní;
kontrolní pracovník = terénní inspektor;
kontrolovaná osoba = žadatel

vstupovat do objekt , za ízení a provoz , na pozemky a do jiných prostor
kontrolovaných    osob, pokud souvisí s p edm tem kontroly; nedotknutelnost obydlí
je zaru ena
 požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lh tách p edložily
originální   doklady a další písemnosti, záznamy dat na pam ových médiích
prost edk  výpo etní   techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy program , vzorky
výrobk  nebo jiného zboží (dále   jen "doklady")
seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osv ením pro p íslušný
stupe     utajení t chto informací, vydaným podle zvláštního právního p edpisu
požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací     o
zjiš ovaných a souvisejících skute nostech zajiš ovat v od vodn ných p ípadech
doklady; jejich p evzetí musí kontrolované osob    písemn  potvrdit a ponechat jí
kopie p evzatých doklad
požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lh  písemnou zprávu   o
odstran ní zjišt ných nedostatk  v p ípadech stanovených zákonem ukládat po ádkové
pokuty



používat telekomunika ní za ízení kontrolovaných osob po jejich svolení v p ípadech,
kdy    je jejich použití nezbytné pro zabezpe ení kontroly

 Povinnosti kontrolních pracovník :
zjistit p i kontrole skute ný stav v ci. Kontrolní zjišt ní jsou kontrolní pracovníci
povinni prokázat doklady
oznámit kontrolované osob  zahájení kontroly a p edložit pov ení k provedení
kontroly
šet it práva a právem chrán né zájmy kontrolovaných osob
 p edat neprodlen  p evzaté doklady kontrolované osob , pominou-li d vody jejich

evzetí zajistit ádnou ochranu odebraných originálních doklad  proti jejich ztrát ,
zni ení,    poškození nebo zneužití
po izovat o výsledcích kontroly protokol
zachovávat ml enlivost o všech skute nostech, o kterých se dozv li p i výkonu
kontroly   a nezneužít znalosti t chto skute ností. Kontrolní pracovníky m že zbavit
povinnosti ml enlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve ve ejném
zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dot ena povinnost
oznamovat ur ité skute nosti orgán m p íslušným podle zvláštních p edpis
 seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a p edat jim stejnopis protokolu

Povinnost kontrolovaných osob
Kontrolované osoby jsou povinny vytvo it základní podmínky k provedení kontroly,
zejména jsou povinny poskytnout sou innost odpovídající oprávn ním kontrolních
pracovník  uvedeným v § 11písm. a) až f) a h) zákona íslo 552/1991 Sb. v platném
zn ní. Fyzické osoby nemají tuto povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v

ípadech, kdyby jejím spln ním zp sobily nebezpe í trestního stíhání sob  nebo
osobám blízkým.
Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich
innosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpe ení pro

výkon kontroly.
(KIS - P íru ka pro žadatele, SZIF)

Ochrana sad

Vlnatka krvavá – šk dce jabloní

V posledních letech se stále více setkáváme s teplejším po asím a zimy bez sn hu a mrazu
nás už nep ekvapují. Velmi mírnou zimou byly výjime né zejména poslední ro níky
2006/2007 a 2007/2008. Toto netypické zimní po así dává možnost rozvoji chorob a p ežití
šk dc m, kte í by p i mrazu zahynuli. Teplé a mírné zimy byly p íznivé i pro rozší ení mšice
vlnatky krvavé (Eriosoma lanigerum Hausmann). Tuto mšici lze jednoduše determinovat.
Rozmá kneme-li ji zanechá po sob  hn do ervenou hmotu p ipomínající zaschlou krev, podle
které vznikl i druhový eský název.
Charakteristika a rozší ení
Bezk ídlé  (apterní)  formy  jsou  asi  1,7  až  1,9  mm  velké.  Barva  t la  kolísá  od  rezavé  k
ervenav  hn dé, narudlé až fialov ervené. T lo je pokryto voskovým modrobílým

popraškem a vlákny, která jsou zvláš  dlouhá práv  na konci t la. Ok ídlené (alátní) mšice
jsou hn do ervené nebo narudlé, s tmavými nebo ernými nohami a tykadly. Samci jsou
velice drobní, jen 0,59 mm dlouzí a bezk ídlí. Zbarvení t la je žluté nebo olivov  zelené.
Do Evropy byla zavle ena vlnatka krvavá se sazenicemi amerických sort jabloní. Poprvé byla



zjišt na v Anglii už v roce 1787 a velmi rychle se rozší ila. Nyní je známá všude, kde se
stují jablon . P ezimují nymfy 1. a 2. instaru v prasklinách borky kmen  a v tví a na

ko enech u paty kmene. P i oteplení (duben až kv ten) nymfy putují vzh ru a za ínají sát
edevším na kalusovém pletivu ran. Vyvíjejí se v bezk ídlé živorodé sami ky rodící další

nymfy. Celkem má vlnatka krvavá deset generací b hem roku. Od ervna se ok ídlené
sami ky rozlétají a jsou roznášeny v trem na další stromy.
Napadení jabloní a ochrana
Vlnatka krvavá nej ast ji napadá mladé stromy jabloní. Svým sáním zp sobuje na v tvích a
kmíncích nahlou ené boulovité nádory, které se postupn  rozr stají a asem pukají. Tyto
praskliny nejvíce lákají vlnatku krvavou, kde se shlukuje. Na tomto míst  dochází ke vstupu
infekcí d eva. Kolonie vlnatek lze jednoduše rozeznat díky typickým bílým voskovým
vlákn m (podobné bílé vat ), které vlnatky vylu ují z voskových žláz umíst ných na h betní
stran  zade ku. Mezi nejd ležit jší mšice na jabloních pat í mšice jitrocelová (Dysaphis
plantaginea) a mšice jablo ová (Aphis pomi). Mšice krvavá podle ro níku také m že vážn
škodit na jablo ových stromech, proto je d ležitá volba ochrany, pon vadž zpravidla jediný
rok na její vyhubení neposta uje. Ochrana proto musí být vytrvalá a pe livá. K biologické
regulaci proti mšici krvavé je možno využít introdukovanou parazitickou vosi ku nazývanou
mšicovník vlnatkový (Aphelinus mali). Mšicovník vlnatkový je p vodem ze Severní
Ameriky. V sou asnosti je rozší en po velké ásti sv ta, kde zdomácn l. Aphelinus klade
vají ka v tšinou jednotliv  p ímo do t la larev mšice krvavé. Napadená mšice žije a v jejím

le se vyvíjí parazit, který se v t le mšice kuklí a poté dosp lý hmyz opouští t lo mšice
okrouhlým otv rkem na h betu zade ku parazitované mšice. Mšici ni í také škvor (Forticula
auricularia) a r zné druhy sluné ek. Chemická ochrana spo ívá v ošet ení napadených strom
speciálními aficidy. Post ik je t eba provést pod v tším tlakem, aby se p ípravek dostal pod
voskovou vrstvu mšic. Post ik se provádí na ja e po odkv tu a na podzim.

(Zahradaweb)

Výstavnictví

lstoletí jarních výstav v Olomouci

Flora Olomouc, zahradnická výstava a veletrh konaný na olomouckém výstavišti Flora, je
nejen nejv tší, ale také nejstarší eskou kv tinovou výstavou. P ehlídka výp stk  kv tin,
okrasných d evin, zahradní architektury a vaza ství datuje sv j p vod do roku 1958.
Již 24. srpna 1958 roku se v areálu výstavišt  konala první regionální Výstava kv tin podnik
místního hospodá ství, a to za ú asti komunálních firem z Olomouce, Prost jova, P erova,
Šumperka a Lipníku. Na svou dobu nevídaný zájem ve ejnosti – 62 tisíc návšt vník  – si
vynutil její opakování v p íštím roce. Následující, t etí ro ník v roce 1960, který p ilákal na
výstavišt  118 tisíc návšt vník , se už konal jako Celostátní výstava okrasného zahradnictví.
Velký zájem ve ejnosti
Stoupající zájem vystavovatelské i návšt vnické ve ejnosti vyvrcholil na V. celostátní výstav
v roce 1964, kterou zhlédlo neuv itelných 330 tisíc lidí. Úsp ch eskoslovenských p stitel  v
témže roce na mezinárodní výstav  ve Vídni p ivedl v p íštím roce na VI. celostátní výstavu
do Olomouce v bec první zahrani ní ú astníky – Dány a Nizozemce. Vlastní název Flora
Olomouc se v titulu zahradnických výstav objevil poprvé v roce 1967. Výstavy s jarním i
letním b hem probíhaly p vodn  v lichých letech, v sudých se o n  Olomouc d lila s
Bratislavou. Od roku 1990 byla Flora Olomouc tém  výhradn  jarní výstavou, k tradici jarní
i letní etapy se výstavišt  vrátilo v roce 2000. Zahradnické p ehlídky už od svého za átku

itahují do Olomouce každoro  stotisícové davy návšt vník . Celkový po et t ch, kte í
hem padesátileté historie výstav prošli jejich branami, se pomalu blíží p ti milion m.



Tradi ními partnery a spolupo adateli výstav jsou eský zahrádká ský svaz, Svaz kv tiná  a
florist R a Svaz školka R.

íjemná živá pozvánka
Oslavy p lstoletí eských kv tinových výstav v Olomouci odstartovala Flora Vivat –
komponované p edstavení na mytologické téma. P íb h bájného eckého p vce Ariona a
bohyn  jara Flory shlédli zájemci u Arionovy kašny na Horním nám stí p ed radnicí. K
úsp chu premiérové živé pozvánky p isp lo i krásné kv tinové aranžmá kašny. Na n m se
podíleli špi koví eští floristé ze SKF R.
Krajina sn
Základ výstavy tvo ily hlavní expozice v pavilonu A, jejíž koncepce se každoro  m ní.
Tv rci expozice se pro jednotlivé výstavy nechávají inspirovat novým, specifickým tématem.
V letošním jubilejní roce nesla hlavní expozice název Krajina sn . Paletu barev jarních kv tin,
lilií, narcis , tulipán , hrnkových a balkónových kv tin doplnily výp stky len  Svazu
kv tiná  a florist R.Padesát let zahradnických výstav p iblížila p ehlídka s názvem
Procházka historií kv tinových výstav v Olomouci. Vedle poster  s dobovými fotografiemi a
stru nými informacemi o historii výstav p ekvapili po adatelé zajímavou p ehlídkou

edstavující formu a rostliny typické pro kv tinová aranžmá od 50. let do sou asnosti.
Ud lovaná ocen ní
Zahradnické výstavy a veletrhy jsou každoro  spojeny s ud lováním cen nejlepším
vystavovatel m za nejkvalitn ji provedené expozice, nejlepší výp stky i kolekci výp stk , a
ocen ním sout žících v rámci sout ží v aranžování kv tin. Nejvyšším odborným uznáním
výstav Flora Olomouc je cena Novitas Olomucensis. Ocen ní je ur ené novinkám okrasných
rostlin výrazn  nových vlastností a tvar , možností p stování a užití. Letos odborná porota
vybrala ze t í p ihlášených exponát  kolekci hrnkových lilií Lily Look. Jedná se o ojedin lou
skupinu nízkých lilií, která doposud v širším sortimentu druh  lilií nebyla množena a

stována. Její zásadní p edností je geneticky zafixovaná zakrslost r stu. Výhodou je, mimo
jiné, též možnost p stování v nádobách, které umož uje její široké použití. P ihlašovatelem
byla spole nost Jošt Import, He man v M stec, šlechtitelem novinky firma Mak Breeding,
Nizozemsko.V sout ži o nejlepší expozici si na ploše do 20 metr  nejlépe vedla Vyšší
odborná škola zahradnická a St ední zahradnická škola, M lník. Na ploše s výstavní plochou
do 50 metr  zaujala porotu nejvíce expozice spole nosti Smithers – Oasis, Czech Republic, s.
r. o., Jezbo ice. Na ploše v tší než 51 metr  získal nejvyšší ocen ní Svaz kv tiná  a florist

R.
Oslava padesátin
K oslavám jubilea p isp la i letošní jarní sout ž v aranžování kv tin s tématem Oslava
padesátin. Sout žící m li za úkol vytvo it originální vázanou kytici a kv tinovou p ízdobu
dárku. Celkov  se utkalo 26 sout žících, 14 junior  a 12 senior . Porota složená z p edních
eských florist  a zástupc  SKF R ohodnotila jako nejlepší v juniorské kategorii studenty

St ední odborné školy zahradnické a St edního odborného u ilišt  Rajhrad Karolínu
Flaschkovou a Vojt cha Lazeckého. V seniorské kategorii získala první místo Klára
Jordánová z MZLU v Brn , Zahradnické fakulty Lednice.
Ocen ná expozice
Nejenom, že na samotné Flo e Olomouc jsou ud lována mnohá ocen ní, i samotná Flora
jedno získala. Jedná se o ocen ní Aura, o vyhodnocení nejlepší a nejpoutav jší expozice v
roce 2007. Tuto sout ž vyhlašuje Sova R, profesní spole enstvo veletržního pr myslu.
Ocen ní Aura je rozd leno podle velikosti expozice do ty  kategorií, olomoucká Flora
získala první místo v té nejv tší, p esahující plochu 300 m2 a to za nejlepší kompozici
výstavního prostoru. Druhé místo získala expozice SKF R, jejímž architektem i
spolurealizátorem byla Ing. Marie Bittnerová.



Venkovní plochy
Jarní kv tiny nechyb li ani v exteriérech výstavišt , kde v obnovené, tzv. Holandské zahrad ,
vysadili zahradníci výstavišt  Flora pro tuto p íležitost více než 10 tisíc kus  cibulovin.
Návšt vníci m li možnost obdivovat i rekonstruovanou, trvalkami osázenou hlavní alej
Smetanových sad . Voln  p ístupné byly tradi  sbírkové skleníky výstavišt  s exotickou
florou i faunou. Poprvé se výstavy zú astnilo partnerské m sto Olomouce – srbská Subotica,
která p edstavila firmy podnikající v oblasti údržby ve ejné zelen , zahradnictví, školka ství
i kv tiná ství. Na své si p i jarní Flo e Olomouc p išli drobní p stitelé a zahrádká i, kte í do

Olomouce zamí ili za prvními jarními nákupy. P edevším jim byly ur eny Jarní zahradnické
trhy s nabídkou kv tin, okrasných d evin, zahradnického a dopl kového zboží a veletrh
Hortifarm zam ený na zahradní mechanizaci.
Letošní jarní Flora jist  nikoho nezklamala a v Olomouci opravdu bylo na co se dívat. Už te
se po adatelé p ipravují na letní etapu. Ta se bude konat ve dnech 21. až 24. srpna a vedle
kv tin pozdního léta nabídne speciální expozici botanických zahrad R s názvem Život v
mok adech i kv tinová dekorace historických d tských ko árk .

(Zahradaweb)

Slovensko
Kam smeruje úrove  ovocných sadov na Slovensku?

lánek je v p vodním slovenském zn ní – poz. red.)

O úrovni ovocných sadov sa na Slovensku vedie pomerne široká diskusia. O jeho stave,
úpadku, ale aj rozvoji. Skuto nos ou ostáva, že v úrovni agrotechniky sadov i tvarovaní
stromov sú priepastné rozdiely, ktoré sa prejavujú na úrodách i kvalite ovocia. Extenzívne
sady, založené predchádzajúcimi generáciami, sa podie ajú až 33 % podielom na produk nej
výmere z 8 945 ha ovocných sadov. Tieto sady na výmere 2 952 ha majú nízku úrove
agrotechniky. Pritom naši pestovatelia a ovocinári majú zrovnate né podmienky pre
zakladanie moderných intenzívnych sadov, aké majú v Rakúsku, v Taliansku alebo
v Holandsku. Slovensko sa stalo krajinou, ktorá využíva zahrani ný výskum, poznatky i nové
technológie z oblasti ovocinárstva iných krajín. Ur itým dôvodom tohto nelichotivého stavu
je aj to, že ovocné sady zakladali aj takí, ktorí nemali s ovocinárstvom ni  spolo né. Mnohí
z nich nesplnili takmer ni  zo svojich cie ov a znevážili tak dota nú pomoc, ktorá im bola
poskytnutá. Niektorí nemali ani základné poznatky o ošetrovaní a tvarovaní stromov po
výsadbe výchovným rezom. Mnohé sady z tohto obdobia nikdy nepriniesli o akávané úrody
a neprispeli k rozvoju ovocinárstva.Tak sa mohlo sta , že sa mnohé ovocné sady na území
Slovenska výmerami i produkciou ovocia zara ujú medzi krajiny na posledných miestach
EÚ. Vyplýva to z dostupných štatistických preh adov, ktoré sú za komoditu ovocie každý rok
zverej ované.Na Slovensku dosahuje vysokú technologickú úrove  jablo ových sadov,
vrátane vysokých úrod nad 35 – 50 t.ha-1, len málo ovocinárskych podnikov.Plocha
zlikvidovaných sadov vysoko prevyšuje nové výsadby. V rokoch 2004 – 2007 nastal útlm vo
výsadbe a obnove sadov. Pretrvával nezáujem spracovate ského priemyslu o spoluprácu pri
spracovaní ovocia. Pretrvávala stagnácia v organizovanosti ovocinárov do odbytových
združení (organizácií výrobcov), cez ktoré sa budú da  získava  podpory.
Pracovisko ÚKSÚP Bratislava vedie register ovocných sadov na stanici Ve ké Rip any, ktorý
každoro ne aktualizuje v súlade so systémom identifikácie po nohospodárskych pozemkov.
Z výsledkov registra sa dajú získa  údaje o stave i úrovni slovenského ovocinárstva, ktoré sú
overené v teréne a potvrdené užívate mi jednotlivých sadov.



a)  Administratívna aktualizácia v r. 2007 bola vykonaná u 98 % užívate ov sadov
b) V rokoch 2006/2007 sa znížil po et registrovaných pestovate ov o 30
c) Nové výsadby boli zrealizovalo 17 subjektov na výmere 196 ha
d) Likvidácia sadov bola vykonaná u 70 subjektov na výmere 430 ha
Nová príležitos  zlepši  situáciu v ovocinárstve
Pestovatelia ovocia budú pobera  dotácie a iné podpory na rozvoj ovocinárstva v rokoch 2007
– 2013. Budú to finan né prostriedky v rámci Programu rozvoja vidieka i reformy Spolo nej
po nohospodárskej politiky v oblasti ovocia i zeleniny. Ovocinári budú získava  jednotné
platby na plochu, prechodné platby za drobné ovocie i osobitné platby na ovocie. V rámci OS
1 – opatrenie . 1 budú môc  získa  podpory na modernizáciu fariem (pozberovú úpravu
a skladovanie ovocia, výsadby, rekonštrukcie a modernizácie ovocných sadov). V rámci OS 2
budú môc  pestovatelia získa  „Agroenvironmentálne platby“ na ovocné sady vo výške 2 333
Sk/ha. Od r. 2008 budú môc  získa  podporu na integrovanú produkciu v ovocinárstve vo
výške 16 424 Sk/ha. Bude dôležité, aby tieto prostriedky boli ú elne využité a neminuli sa

inku.Na Slovensku máme približne 80 % produk ných a 20 % neproduk ných sadov.
Neproduk né sady sú bu  opustené, alebo využívané ako TTP. Medzi produk né ovocné
sady patrí predovšetkým 67 % intenzívnych ovocných sadov s vysokou, dobrou až
priemernou úrov ou agrotechniky. Ostatných 13 % produk ných sadov má úrove
agrotechniky slabú, iže nízku, a ovocie z nich ostáva len na domácom a miestnom trhu.
Mierne klesá istá výmera všetkých ovocných sadov. Za roky 2004 – 2007 klesla výmera
extenzívnych sadov o cca. 112,5 ha a intenzívnych o 30 ha. V rámci obnovy pribúdajú zatia
len pomaly a v malých výmerách nové intenzívne sady.  Jablone patria na Slovensku
s výmerou 4 826,3 ha medzi hlavné ovocné druhy. Z istej výmery 8 945 ha sadov
predstavujú 54 % na pestovaní zo všetkých ovocných druhov. Po jabloniach sa najviac
pestujú, na výmere 935,6 ha, broskyne (10,5 %), a slivky na výmere 711,6 ha (8 %).
Z výmery 4 826 ha jabloní je len 169 ha jabloní vo veku do 4. roku po výsadbe. Sú to sady na
za iatku rodivosti. Vo veku 5 až 9 rokov máme 865 ha jabloní a vo veku 15 – 19 je 208 ha
jabloní. V sadoch starších ako 20 rokov máme 490 ha sadov jabloní a v kategórii nad 25
rokov až 2 289 ha jabloní. V týchto sadoch je nízky po et stromov na plochu jedného hektára
a zna né výpady odumretých stromov. Dosahujú sa nízke úrody a aj nízka kvalita plodov.
Pestujú sa tam staré odrody ako Spartan, Starkrimston, Gloster, Ontario, Jonathan, McIntosh
Red, ktoré dnes už nie sú schopné konkurova  zahrani ným odrodám. V nových výsadbách sú
len moderné odrody typu Golden Delicious, Pinova, Braeburn, Fuji, Gala, Jonagold,
Jonagored a ich farebné mutácie ako Fuji Kiku 8, Gala Galaxy, Gala Shniga, Braeburn Mema,
Braeburn Hilwell, Jonagored Supra a iné. Na území Slovenska máme vysoko kvalitný
biologický materiál. Zna ná as  tohto materiálu neostáva na Slovensku a vysádza sa
v zahrani í. Máme všetky predpoklady, aby sa úrove  sadov na Slovensku zlepšila. Chcelo by
to ale vyššiu dávku zodpovednosti. Mali by by  tiež spracované aspo  minimálne limity,
ktoré by pestovatelia mali dodrža . Priemerné úrody v objeme 11- 12 t z hektára sú jasným
signálom, že by sa malo nie o zmeni . Pokia  budú pestovatelia dosahova  skuto ne také
nízke úrody, aké poskytujú do štatistických údajov, nepokryjú ani vlastné náklady na svoju

alšiu existenciu.
                                (Ing. Samuel Michálek, ÚKSÚP Ve ké Rip any,  Sady a vinice 3/2008)



Zdravá výživa

EU dalo poprvé na st l návrh na zavedení ovoce zdarma do škol

Minist i zem lství Evropské unie poprvé dostali "na st l" nejnov jší návrh Evropské
komise na bezplatné poskytování ovoce a zeleniny ve školách. Podobné plány na boj s

tskou obezitou p itom dosud byly neúsp šné, výsledek následných jednání se zatím nedá
odhadnout.
Na erstvé ovoce a zeleninu chce komise d tem p ispívat každoro  až 90 miliony eur (více
než dv  miliardy K ). Celý program má však fungovat podobn  jako dotování mléka ve
školách, kde unie platí ást náklad  a zbytek hradí lenské státy z vlastní pokladny. Nejchudší
regiony by m ly platit zhruba tvrtinu náklad  a bohatší až polovinu.
Vedle ovoce a zeleniny se minist i budou bavit o revizi spole né zem lské politiky,
takzvaného health-checku. EU v úterý eká první politická diskuse o upraveném návrhu, který
Evropská komise p edložila na konci kv tna. P vodní podoba legislativy se setkala s odporem

edevším nových lenských zemí, v etn eské republiky.
                                 ( TK)

eské d ti kynou. Zachránit je mají školní jídelny

Evropský trend tloustnutí d tí zasáhl i esko. S nadbyte nými kilogramy se potýká tvrtina
školák , každý desátý žák mezi šesti až 12 lety je obézní. Odborníci varují, že kila navíc

tšinou v dospívání nezmizí. P es 80 procent obézních d tí z stává obézními i v dosp losti.
inou je nedostatek pohybu a p íjem nevhodných potravin. S návykem na zdravou stravu

by d tem m ly pomoci školní jídelny. Evropská komisa ka Mariann Fischerová Boelová má
plán na zavedení zdrav jší výživy ve školách v rámci boje proti d tské obezit  v zemích EU.

lenka Fóra zdravé výživy Alexandra Moravcová ekla, že rizika nadváhy pro zdraví jsou u
tí podobná jako u dosp lých, i jim hrozí nap íklad cukrovka nebo vysoký tlak. Navíc

obézním d at m hrozí p ed asná puberta a obézním chlapc m opožd né pohlavní zrání.
Pro zdravý vývoj je podle ní vhodné, aby dít  jedlo p tkrát denn  menší porce, hodn  ovoce a
zeleniny. Podle pr zkumu ale d ti asto nesnídají, mnohé ani nesva í a prvním po ádným
jídlem je pro n  ob d ve školní jídeln . Chodí tam jíst t i tvrtiny d tí, práv  tam mohou
získat návyk na zdravou stravu. V jídeln  by m ly mít na výb r z více jídel, ob dy by m ly
obsahovat ovoce a zeleninu, mén  by m lo být sladkých jídel. Jídelny by m ly za azovat i
jídla pro d ti nezvyklá, která odpovídají požadavk m racionální výživy. ada jídelen už to

lá. Zkušenost ukazuje, že co dít  sedmkrát zkusí, to mu za ne chutnat. Ideální by podle
Moravcové bylo, kdyby školy za adily do osnov p edm t zdravá výživa. ada školních
jídelen vychází vst íc p ání rodi  a nabízí d tem biopotraviny, nej ast ji ovoce a zeleninu.
Kritici ale upozor ují, že biopotraviny se staly módou a problematiku vyvážené skladby
jídelní ku ne eší. Podle Fóra zdravé výživy dokonce lidé, kte í jedí biopotraviny, ned lají pro
své zdraví víc než ti, kte í je nejedí. Ministerstvo školství po ítá v rámci školské reformy s
tím, že stejn  jako se školy profilují ve vzd lávacích programech, mají mít šanci nabízet

tem krom  zažité stravy i alternativní chody. Rodi e by mohli volit školu nejen podle
vzd lávacího zám ru, ale také podle jídelní ku. Školní jídelny jsou dosud omezeny
ministerskou vyhláškou a p edepsanou spot ebou jednotlivých potravin, které odrážejí
zastaralé stravovací trendy. Krom  velkého množství tuk  obsahuje také p íliš bílkovin.
Novým trendem, který by se m l ve školách prosadit, je omezení nabídky masa a posílení
nabídky vegetariánských pokrm .

(Týden)



Pozvánka

OCHRANA OVOCE
ED CHOROBAMI A ŠK DCI

m o t o r e s t    M I L O V I C E u Ho ic
6. srpna 2008

za átek v 9:00 hodin

Z programu:

Zahájení
Ing. V. Ludvík, editel VŠÚO Holovousy s.r.o.
Ovocná ská výroba v ZD Bašnice
Ing. J. Matyáš, p edseda ZD Bašnice
Ochrana ovoce proti houbovým chorobám v r. 2008 (Výzkumný zám r MSM 2527112101)
Vhodnost nových rezistentních odr d jabloní pro d tskou výživu (Výzkumný projekt 1G46073)
Ing. M. Lánský, VŠÚO Holovousy s.r.o.
Ochrana ovoce p ed živo išnými šk dci v letošním roce (Výzkumný zám r MSM 2527112101)
Ing. J. Ou ední ková, VŠÚO Holovousy s.r.o.
Aktuální informace k dotacím v ovocná ství
Ing. M. Ludvík, OU R Holovousy

Prohlídka pokus  ve výsadbách jabloní - ZD Bašnice a SADY ROKOS s.r.o. Petrovi ky
(r zné systémy ošet ení jabloní proti chorobám a šk dc m)

ihlášky zašlete obratem, nejpozd ji do 4.8.2008 na adresu:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o., HOLOVOUSY 1,  508 01 HO ICE
nebo na íslo faxu: 493 692 833,  p ípadn  na e-mail : Lansky@vsuo.cz

Nep ihlášení ú astníci nebudou mít zajišt ný ob d !

Podrobná pozvánka je na  www.ovocnarska-unie.cz

Akce se po ítá do vzd lávacího programu integrované produkce



Ceny
Ceny ovoce v  23.  až 27. kalendá ním týdnu 2008

CenyOvoce stitelské Spot ebitelské
JABLKA tuzemská

Idared                       V 15,50 – 16,50
I. 14 - 15 34 – 37,90

Golden Del.             II. 34,90
Jonagold                   I. 39
Pr svitné letní          I. 20

JABLKA dovoz
Golden Delicious 26 – 48,90

Granny Smith 34,90 – 59,90
Jonagored 29,90 – 46,90

Gala 39 – 44,90
Idared 35,90 – 44,90

OSTATNÍ OVOCE
Hrušky dovoz 24,90 – 69,90

Citrony 59,90 – 69,90
Pomeran e 20 – 44,90

Banány 17,90 – 34,90
Vinné hrozny   bílé

dovoz               modré
39 – 78

36 – 74,90
Mandarinky 20 – 54,90

Kiwi                  K /ks 3,90 – 11,90
Grapefruite bílé 30 – 49,90

ervené 34,90 – 58,90
ešn          dovoz 40 – 129,90

tuzemské 20 - 40 50 – 80
Višn 6,50 – 8,50 40 – 55

Maliny        dovoz 100 – 110
tuzemské 100

Blumy 39,90 – 59,90
Meru ky    dovoz 39,90 – 75

tuzemské 25 - 32 55 – 60
Nektarinky 18 - 20 35 – 69,90

Broskve      dovoz 35 – 69,90
tuzemské 15 - 20 45 – 50
Angrešt 55 – 60

Jahody   dovoz 40
tuzemské 40 – 80 40 – 80
Bor vky 70 – 80

Rybíz     ervený 45 – 80
erný 50 – 80

            (-IŠ-)


