Z innosti OU R
PROHLÁŠENÍ Ovocná ské unie R
S ohledem na špatnou situaci v odbytu jablek na pr myslové zpracování vydala na konci srpna
OU R následující prohlášení:
Vážení ovocná i,
kritická situace v odbytu ovoce na zpracování, zejména višní a erveného rybízu, bude mít z ejm
své pokra ování i u jablek na zpracování. První cenové nabídky v rozmezí 0,50 až 0,80 K /kg jsou
nejen nep ijatelné, ale p ímo degradují práci všech ovocná . Situace je zp sobena velkým
poklesem poptávky po výrobcích z ovoce, zejména ovocných nápoj . Ovocná i však nemohou
výhradn doplácet na vzniklou situaci. Víme, že velká ada z Vás je ve složité situaci, zejména v
ch p ípadech, kdy došlo k poškození úrody krupobitím a „úklid“ jablek ze sadu je tém nutností.
esto doporu ujeme p stitel m, aby neprodávali jablka na zpracování pod minimální cenu náklad
na sb r, manipulaci a nakládku jablek, která se dle výnosu a podnik pohybuje nej ast ji od 1,40 do
1,60 K /kg bez DPH u p stitele.
Zpráva o stavu, innosti a programu regionálních unií:
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁ SKÝ
Projekt na výstavbu nového výzkumného centra, jak bylo presentováno v p edchozím ísle
Zpravodaje, sice postoupil do druhého kola výb ru žádostí, zde byl ovšem vy azen. VŠÚO
Holovousy projekt následn p epracoval a p edkládá jej ke schválení do dalšího b hu.
OVOCNÁ SKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA
OUMS organizovala d ní na podzimním b hu Flóry Olomouc. Sou ástí expozice byl i poradenský
stánek OUMS. Za átkem zá í se uskute nil n kolikadenní zájezd do Polska.
VÝCHODO ESKÁ OVOCNÁ SKÁ UNIE
Plánovaný odborný zájezd do Polska se neuskute nil. Zájemci z ad V OU se zú astnili obdobného
zájezdu OUMS. N kolik subjekt se podílelo na ovocná ské expozici podzimní Flóry Olomouc.
ST EDO ESKÁ UNIE-OVOCNÁ SKÉ A ŠKOLKA SKÉ DRUŽSTVO
ipravili nové logo a nové webové stránky. Prezentovali se spole
se st ední zahradnickou
školou M lník na výstav Zem lec v Lysé nad Labem.
UNIE OVOCNÁ
JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ECH
Na akci Zem Živitelka zajiš ovali reprezentaci OU R a UOJZ . Rovn ž také v rámci Zem
Živitelky organizovali „Diskusní fórum ovoce 2009“.
UNIE OVOCNÁ
SEVERO ESKÉHO REGIONU
Presentovali OUSR a OU R na tradi ní výstav Zahrada ech. Návšt vnost dosáhla tém
návšt vník .

100 000

Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz
SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY P STOVÁNÍ OVOCE
Ing. Klemšová pokra uje v kontrolách u len SISPO. Byla aktualizována vým ra sad
obhospoda ovaných leny SISPO. Po et zadržených známek se zatím snížil jen minimáln , stále
ekra uje 80 známek. Po odstran ní nedostatk budou známky ud leny.

ŠKOLKA SKÝ SVAZ
Dne 8. 9. 2009 p ipravili seminá k p stování hrušní v Litom icích. Navzdory tomu, že se jednalo
o velmi dob e p ipravený seminá , ú ast byla velmi malá. P edchozího dne, 7. zá í., se
v Litom icích sešlo p edsednictvo ŠS. Na webových stránkách OU R (ŠS) je zve ej ována
nabídka volných školka ských výp stk . Na podzimní Fló e p ipravili školka skou expozici
s poradenským stánkem.

Odhad sklizn
Srovnání odhadu sklizn jádrovin k 1.9. 2009 se sklizní roku 2008 a 5-leté srovnání
oblast ovoce
R celkem
meziro ní srovnání %
- 12 %
Jablon
5-leté srovnání (2004-2008) %
-6%
odhad sklizn k 1.9. 2009 - tuny
137546
meziro ní srovnání %
+ 86 %
Hrušn
5-leté srovnání (2004-2008) %
+ 99 %
odhad sklizn k 1.9. 2009- tuny
4922

Odhad sklizn ovoce z plodných intenzivních sad v tunách
oblast ovoce

Jižní a
St ední
Severní Východní Jižní Severní
R
Západní
echy
echy
echy Morava Morava celkem
echy
20 309 10 134

17 739

21 970

19 963 22 970 113 086

ro ní sklize ovoce 2008 28 405 10 584
Jablon odhad sklizn k 15.6. 2009
29 559 8 699
odhad sklizn k 1.9.
30 152 9 117
2009

24 281
22 396

36 328
29 966

36 647 20 452 156 697
27 499 22 734 140 853

21 619

30 480

26 600 19 579 137 546

115

1 095

555

228

108

2 917

96
153

777
1 310

358
651

414
846

348
728

2 649
4 797

114

1 546

682

833

644

4 922

ro ní sklize ovoce 2007

ro ní sklize ovoce 2007

816

657
odhad sklizn k 15.6. 2009 1 109
odhad sklizn k 1.9.
1 104
2009
ro ní sklize ovoce 2008

Hrušn

Odhad sklizn hrušek k 1.9.2009 podle jednotlivých odr d
Odr dy hrušek
Clappova + Clappova ervená
Boscova lahvice
Konference
Lucasova
Bohemica
Pa ížanka
Williamsova + Williamsova ervená
Dicolor
Erika
Ostatní odr dy
Hrušky celkem

ro ní sklize
2007
254
249
739
705
230
27
197
131
109
276
2 917

ro ní sklize
2008
230
279
753
524
210
8
170
183
89
203
2 649

odhad sklizn
k 15.6. 2009
423
512
1 225
1 110
283
34
253
387
154
416
4 797

odhad sklizn
k 1.9. 2009
331
534
1 302
1 056
357
45
286
348
208
455
4 922

Odhad sklizn jablek k 1.9. 2009 podle jednotlivých odr d
Sklizn ovoce z plodných intenzivních sad v tunách
Odr dy jablek
Letní odr dy
James Grieve a
mutace
Ostatní podzimní
odr dy
Podzimní odr dy
celkem
Spartan, Mac Intosh
Šampion
Rubín a mutace
Gala
skupina Golden
Delicious
skupina Red
Delicious
Jonagold a mutace
Topaz
Melrose
Gloster
Idared
Melodie
Rubinola
Ostatní zimní
odr dy
Zimní odr dy
celkem
Jablka celkem

ro ní sklize
ovoce 2007
1 066

ro ní sklize
ovoce 2008
1 468

odhad sklizn k
15.6. 2009
1 516

odhad sklizn
k 1.9. 2009
1 247

2 250

3 042

2 340

2 239

1 798

2 037

1 737

1 461

4 048

5 079

4 077

3 700

9 619
8 192
8 653
2 940

8 850
10 170
9 335
4 290

7 150
9 010
11 044
5 237

6 675
8 366
10 205
5 175

20 271

27 437

28 279

29 355

968

1 650

1 186

1 103

9 630
1 238
2 385
4 751
28 208
1 234
701

13 157
2 781
2 970
6 400
44 538
1 614
1 568

11 964
2 814
2 179
3 935
34 024
970
1 813

11 315
2 561
2 059
3 775
35 396
773
1 647

9 182

15 390

15 655

14 194

107 972

150 150

135 260

132 599

113 086

156 697

140 853

137 546

(ÚKZÚZ)

Dotace
Státní zem lský interven ní fond za al vydávat rozhodnutí na výplaty SAPS.
Hned první den administrace bylo SZIF vydáno 260 rozhodnutí na ástku 600
milion korun.
Státní zem lský interven ní fond zahájil proces administrace jednotné platby na plochu (SAPS)
ihned po té, co ministr zem lství ve tvrtek, 1. íjna, schválil tzv. reduk ní koeficient. Platba na 1
hektar zem lské p dy v režimu SAPS v R pro rok 2009 je stanovena na 3 710 K /ha. Jedná se o
výrazný nár st oproti p edcházejícím rok m. Hned první den administrace bylo SZIF vydáno 260
rozhodnutí na celkovou ástku 600 milion korun.
Výplaty záloh ve výši do 70% celkové p iznané ástky za nou již po 16. íjnu 2009 s tím, že
doplatek 30% bude proveden v ádném termínu výplat SAPS, tj. po 1. prosinci 2009.

Národní obálka byla pro rok 2009 stanovena na 517 895 tis. eur a referen ní vým ra p dy pro režim
SAPS v R je 3,496 mil. ha, z ehož plyne referen ní ástka na hektar 149,2923 eur/ha. Po
uplatn ní koeficientu 0,9875 se dostáváme na ástku 147,4262 eur/ha, což po p epo tu iní
3 710,22 K /ha.
Platba na hektar v K v R od vstupu zem do EU
2009
3 710,00
2008
3 072,70
2007
2 791,50
2006
2 517,80
2005
2 110,70
2004
1 830,40
(Agronavigátor, 12. 10. 2009)

Podpora pojišt ní zem

lských plodin a hospodá ských zví at bude vyšší

Dalším krokem, který by m l pomoci zem lc m ešit obtížnou situaci zap in nou ekonomickou
krizí, je zvýšení již existující podpory pojišt ní plodin a hospodá ských zví at prost ednictvím
Podp rného a garan ního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).
Výše podpory byla stanovena na 50 procent celkových náklad spojených s pojišt ním. Dosud
inila podpora 50 procent u speciálních plodin, u ostatních plodin 35 a u hospodá ských zví at 20
procent.
„Minimální hranice zaplaceného pojistného byla stanovena na ástku jeden tisíc korun. Ostatní
podmínky programu poskytování finan ní podpory pojišt ní z stávají nezm ny,“ uvedl ministr
zem lství Jakub Šebesta.
V roce 2008 bylo celkem na finan ní podpo e pojišt ní vyplaceno podle jeho slov bezmála 333
milion korun. P i uvedeném navýšení bude podpora init 500 milion korun, to znamená navýšení
o více než 165 milion korun. Ro ní náklady spojené s navýšením podpory pojišt ní budou hrazeny
ze zdroj PGRLF.
Podporu je možné poskytnout jen malým nebo st edním podnik m, tj. podnik m, které
zam stnávají mén než 250 osob a s ro ním obratem menším, než je korunový ekvivalent ástky 50
mil. eur nebo jejichž bilan ní suma ro ní rozvahy nep esahuje korunový ekvivalent ástky 43 mil.
Eur.
Právním základem uvedeného programu je zejména na ízení Komise (ES) . 1857/2006 ze dne 15.
prosince 2006 o použití lánk 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a st ední podniky
sobící v produkci zem lských produkt a o zm
na ízení (ES) . 70/2001. (Ú . V st. L 358,
16. 12. 2006, s. 3.).
íjem žádostí o podporu pojišt ní z PGRLF se zahajuje k 1. 9. p íslušného roku. P íslušným rokem
se rozumí rok, ve kterém se žádost o finan ní podporu pojišt ní podává a pro který bylo uhrazeno
edepsané pojistné (dále jen „P íslušný rok“).
ijímání žádostí kon í 1. 11. p íslušného roku v etn , tato lh ta je závazná a nem nná. Po
termínu ukon ení p ijímání žádostí nem že Žadatel zvyšovat požadavek na objem finan ních
prost edk .
Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti p íslušným ZA – PÚ MZe (dále
„regionální pracovišt “), jejichž seznam je uveden na internetové adrese www.mze.cz ; respektive
datum registrace jinými k tomu Fondem ur enými subjekty.
Zásady poskytování podpory a výklad naleznete na níže uvedených webových stránkách:
www.pgrlf.cz/download/zempoj_zasady.pdf ; www.pgrlf.cz/download/zempoj_vyklad.pdf
(Hugo Roldán, editel odboru komunikace Mze, 2. 10. 2009, PGRLF)

ehled potvrzených žádostí o dota ní titul Mze 1 R a) – Restrukturalizace
ovocných sad
V letošním roce se vysázelo se státní podporou dota ního titulu Mze ( 1. R a), o t etinu mén sad
než v letech 2007 a 2008, kdy plocha nov obnovených ovocných sad inila 495, respektive 496
ha. Menší zájem o výsadby ze strany p stitel lze p ítat špatné situaci na trhu s ovocem
v d sledku vedoucí k pozastavení investi ní innosti podnik . P es 50 % výsadeb zaujímaly jak
v roce 2008 tak v roce letošním tradi
jablon . Oproti p edchozímu roku došlo k nár stu výsadeb
višní ze 3 ha v roce 2008 na 37,71 ha v letošním roce. Výsadby drobného ovoce v posledních dvou
letech se prakticky blíží nule. Rovn ž ustal zájem o obnovu broskvoní.
Vým ra sad

vysázených v roce 2009 (ha)

jablo

hruše

t eše

više

slivo

174,41

20,80

11,66

37,71

58,05

meru ka broskvo

35,03

0,00

rybíz
ervený

rybíz
erný

maliník

2,04

0,92

0,00

CELKEM

340,62
(OU R)

Nedostatky v dotacích odstran ny
Lo ská kontrola Nejvyššího kontrolního ú adu zjistila nedostatky p i vyplácení zem lských
dotací. Ministerstvo zem lství a Státní zem lský interven ní fond (SZIF) nedostatky
odstranily, jak vyplývá z materiálu, který v pond lí p edloží ministerstvo pro informaci vlád .
Nejvyšší kontrolní ú ad zjistil, že fondem vydávaná rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou bez
zp sobu výpo tu výše podpory. P íjemce podpory si tak nemohl ov it její správnost. Fond
zareagoval na nález NKÚ již letos v lednu a upravil svá rozhodnutí tak, aby bylo z ejmé, jak byla
podpora spo ítána.
Dále NKÚ upozornil, že fond pokra oval ve vy izování žádostí o dotace i v p ípad , kdy p íjemci
nedodrželi stanované termíny. Fond p íjemce dotací na nedostatky neupozornil, ani je nevyzval k
náprav . Fond p ijal opat ení, podle nichž žadatel m, kte í nedodrží lh tu pro dodání hlášení, zasílá
upozorn ní a výzvu k náprav .
Ministerstvo podle výsledk kontroly také neprovád lo ro ní vypo ádání kurzových rozdíl
vzniklých v rámci spole né zem lské politiky a v souvislosti s organizováním spole né
organizace trhu.
(Agroweb, 9. 10. 2009)

Školní ovoce
eská republika se p ihlásila spolu se 24 zem mi EU do projektu „Ovoce do škol“. V rámci
projektu se za ne za átkem p íštího roku dodávat do škol, které o to projeví zájem, ovoce, zelenina
a ovocné a zeleninové š ávy. Nárok mají d ti od 6 do 10 let, které na produkty nebudou p ispívat a
dostanou je zdarma. Ovoce, zeleninu nebo š ávy bude financovat ze 73 % EU a z 27 % stát.
Celkem je ro
p ipraveno cca 70 mil. K . V sou asné dob je k projektu p ipravováno vládní
na ízení, které by m lo platit od 1. 1. 2010. S ohledem na to, že jde o ve ejnou podporu, nárok na
dodávky má každá škola, která se do projektu p ihlásí bez ohledu na místo nebo po et žák .
Následn bude podle zájmu škol stanoven finan ní limit na jednoho žáka (p edb žn byl stanoven
na 16,- K /žák/m síc docházky). Do projektu se m že p ihlásit žadatel, který bude mít smlouvu
s alespo dv ma distributory ovoce a zeleniny a zabezpe í, že minimáln jednou m sí
bude
zásobovat každou školu, která se do projektu p ihlásí v rámci R. Dotaci za dodané produkty bude
proplácet žadateli na základ žádosti každý m síc SZIF na zvláštní ú et na základ zaplacených
faktur distributor m.
(ML)

Škody v tomto roce dosahují tém

t i tvrt miliardy

Po así letošního léta trápí zem lce, kte í oznámili eské pojiš ovn více než 1200 p ípad s
edpokládanou výší pln ní p es 720 milion korun, p emž jim už nyní eská pojiš ovna
vyplatila v tší ást pojistného pln ní na zálohách. Živly letos zasáhly p es 150 000 hektar
zem lské p dy.
Na n kterých místech však za zem lce celou úrodu sklidilo po así, jinde zase dodnes poh ešují
desítky telat, která p i záplavách nezahynula, ale voda je odnesla na jiné pastviny.
„Naši likvidáto i prohlédli tisíce hektar p dy, p es které se p ehnaly bou e doprovázené
krupobitím, p ívalovými dešti i vich icí,“ tvrdí editel zem lského pojišt ní eské pojiš ovny Ji í
Havelka. „Sou asn bylo t eba zohlednit probíhající sklize ,“ dodává Havelka s tím, že na
kterých místech už v podstat ani nebylo co sklízet.
Nejvíce zasaženými byly okresy Benešov, Kolín, Žatec, Strakonice, Chrudim, Ústí nad Orlicí,
erov, Olomouc a Znojmo.
Navíc asté srážky letošní sklize výrazn prodloužily. Škody jednotlivých klient jsou obrovské,
desítky z nich mají škodu v tší než p t milion korun. Letošní nejv tší škoda zp sobená krupobitím
u jednoho klienta p esahuje dokonce 20 milion korun. Postiženi jsou i eští a moravští rybá i,
kterým vznikly škody v ádech mnoha milion korun za vylité rybníky.
Také likvidace t chto škod je velmi náro ná, protože specialisté eské pojiš ovny musejí porovnat
po et nasazených ryb s po tem t ch, které v rybníce z staly.
Na severní Morav hledalo zase mnoho majitel skotu zví ata, která velkou vodu p ežila,
ale proud je odnesl jinam. Na Jesenicku nap íklad dopátral jeden z likvidátor
eské pojiš ovny
kolik telat poté, co zaslechl jejich na íkání. Pojistné události chovatel m skotu na pastv
zp sobují také asté bou ky, p i kterých se zví ata snaží semknout k sob a pak do n kolika z nich
ude í blesk. Potom bohužel nez stává pouze u jednoho mrtvého kusu.
(Agrobase 3/2009)

Agrární komora
Prohlášení z mimo ádného jednání p edstavenstva a dozor í rady AK R
Dne 2. íjna 2009 se na svém mimo ádném jednání sešlo p edstavenstvo a dozor í rada AK R.
lenové p edstavenstva a dozor í rady AK R posoudili krizovou situaci a vývoj eského
zem lství, které za ínají p er stat v existen ní ohrožení významné ásti podnikatelských
subjekt .
lenové p edstavenstva a dozor í rady AK R konstatují, že dosavadní kroky k ešení této situace
ze strany eské státní administrativy, zejména Ministerstva zem lství, jsou naprosto nedostate né
a nezaru ují odvrácení havárie zem lství v R.
K odvrácení nastávající situace p ijali ú astníci jednání následující záv ry:
I.

Rozpo et kapitoly Mze pro rok 2010

Pro rok 2010 lze o ekávat propad produkce zem lských komodit o minimáln 20 mld. K , p itom
zem lci drží nízkou inflaci, sociální smír, nízké ceny potravin a zam stnanost na venkov .
V sou asném návrhu rozpo tu schází na dorovnání TOP UP a podpor agropotraviná ského
komplexu cca 5,5 mld. K ., což dále výrazn prohloubí ekonomickou ztrátu eských zem lc .
edstavenstvo AK R proto požaduje dorovnání TOP UP z národních zdroj do plné výše 30 %,
tj. o dalších 5,25 mld K a dále dorovnání podpor agropotraviná ského komplexu na úrove roku
2009, tj. o 300 mil. K na celkový objem 1,2 mld. K .

edstavenstvo a dozor í rada AK R ukládá prezidentovi a vedení AK R jednat o t chto
požadavcích s premiérem a vládou R a dalšími volenými zastupiteli na všech úrovních.
edstavenstvo a dozor í rada AK R ustanovilo krizový štáb, který bude situaci sledovat a
analyzovat a v p ípad neúsp chu jednání navrhne p ípravu krok k obhájení oprávn ných
požadavk zem lc .
II.

Zm na personálního obsazení Ministerstva zem

lství R

edstavenstvo a dozor í rada AK R je výrazn nespokojeno s inností MZe a o ekává
personální zm ny zajiš ující nápravu sou asného stavu.
III.

ešení krizové situace v sektoru

edstavenstvo a dozor í rada AK R jednozna
požaduje po ministrovi zem lství a vedení
MZe p i jednání Rady ministr dne 5. íjna 2009 prosadit minimální cenu mléka na úrovni EU
v minimální výši 30 eurocent .
Dále požaduje nedopustit prohlubování rozdíl podpor v komodit mléko mezi jednotlivými
lenskými zem mi.
edstavenstvo a dozor í rada AK R d razn upozor ují na skute nost, že vedle krize v komodit
mléko se dostaly a dostávají do obdobné situace další významné tržní komodity, jako je obilí,
brambory, ovoce a zelenina, olejniny, vinná réva, znovu chov prasat a další živo išné komodity.
(AK R)

Situace na sv tovém trhu ovoce
JABLKA
Podle prognózy ministerstva zem lství USA (USDA) se v roce 2008/2009 zvýší sv tová
produkce jablek oproti p edchozímu roku o plných 10 procent – na 57 mil. tun. Z toho plná
polovina má p ipadnout na ínu (28,5 mil. tun, meziro ní r st o 14,9 %), zatímco v EU-27
ekávají úrodu ve výši 11,615 mil. tun (+ 19,5 %) a v USA – 4508 tisíc tun (+ 9,9 %). Z dalších
velkých producent lze uvést Indii – 1930 tis. tun (pokles o 3,5 %), Rusko – 1,8 mil. tun (stagnace
na úrovni 2007/2008), Chile – 1,4 mil. tun (+ 3,7 %) a Turecko – 1,3 mil. tun (meziro ní pokles o
47,1 %).
USDA o ekává, že sv tový export jablek dosáhne v roce 2008/2009 zhruba 5,2 mil. tun (v roce
2007/2008 – 4,4 mil. tun). P itom podíl íny na celkovém vývozu iní necelých 29 procent (1,5
mil. tun), EU – 27 pak 16,3 procent a USA - 14,3 %. V roce 2007/2008 dosáhly vývozní dodávky
jablek z íny 1,1 mil. tun (v roce 2006/2007 – 1 mil. tun), p emž cca 41 % z tohoto objemu bylo
exportováno do zemí Asie, 22 % do Ruska a 8 % na St ední východ.
Druhým nejv tším vývozcem jablek po ín je EU-27. Ta by podle odhadu USDA m la v roce
2008/2009 zvýšit své dodávky na mezinárodní trh proti p edchozímu období o 15 % - na 850 tisíc
tun, hlavn díky vysoké poptávce ze strany Ruska a zemí St edního východu, což jsou dva nejv tší
odb ratelé jablek z unie. Vývoz jablek z USA, které jsou sv tovou exportní trojkou, v roce
2007/2008 inil 674 tisíc tun (v roce 2005/2006 – 653 tisíc tun), z toho polovina putovala do
ostatních zemí Severní Ameriky (hlavn do Mexika) a 25 procent do zemí Asie. V roce 2008/2009
se má export jablek z USA zvýšit o deset procent – na 745 tisíc tun. Ve sledovaném roce mají
itom dodávky jablek ze severní polokoule do zemí jižní hemisféry stoupnout p ibližn o 20 %,
zatímco opa ným sm rem o 12%.
Sv tový dovoz jablek se má podle prognózy USDA v roce 2008/2009 zvýšit o sedm procent – na
4 964 tisíc tun. P itom jasnou dovozní jedni kou z stává i nadále Rusko (v roce 2008/2009 – 1,2
mil. tun, meziro ní r st o 27,7 %), za ním následuje EU-27 (dovoz 780 tisíc tun, meziro ní pokles o

10,4 %). Mezi nejv tší importéry jablek se dále adí Chile (300 tis. tun), Mexiko (200 tis. tun),
Kanada (175 tis. tun) a USA (160 tis. tun).
Celosv tová spot eba jablek má v roce 2008/2009 stoupnout proti p edchozímu období o tém 19
procent – na 44,6 mil. tun. Z toho tém polovina má p ipadnout na ínu (22 mil. tun), za níž
následují EU-27 (8743 tis. tun), USA (2357 tis. tun), Indie (2006 tis. tun), Rusko (1692 tis. tun) a
Turecko (1190 tis. tun). Sv tová spot eba jablek v p epracovaném stavu by m la naopak výrazn
klesnout – na 12,169 mil. tun (snížení o 17,2 %). Z tohoto objemu má na ínu p ipadnout 5 mil.
tun, na EU-27 pak 2,8 mil. tun, na USA – 1567 tis. tun, na Rusko – 1,3 mil. tun a na Chile 400 tisíc
tun.
HRUŠKY
Sv tová produkce hrušek má podle odhad USDA v roce 2008/2009 mírn poklesnout – o 1,3 % na
18,5 mil. tun. Také zde je z ejmá jasná dominance íny (13 mil. tun, meziro ní r st
o 100 tisíc
tun, za níž se zna ným odstupem následuje EU-27 (2233 tis. tun, pokles o 12,5 %), USA (742 tis.
tun), Argentina (720 tis. tun), Japonsko (375 tis. tun), JAR (366 tis. tun), Turecko (360 tis. tun) a
Chile (280 tis. tun).
Nejv tšími vývozci hrušek do zahrani í jsou ína a Argentina (oba v roce 2008/2009 shodn po
450 tis. tunách), dále EU-27 (233 tis. tun), JAR (169 tis.tun), USA (155 tis. tun) a Chile (136 tis.
tun). Nejvíce hrušek má být v roce 2008/2009 dovezeno do EU-27 a do Ruska-shodn po 360 tis.
tun a do USA (92 tis. tun).
Sv tová spot eba hrušek má podle USDA v roce 2008/2009 klesnout o 1,7 % na 16,3 tis. tun a také
v tomto p ípad ve spot eb hraje prim ína (11,5 tis. tun, zhruba na úrovni 2007/2008), za níž
následuje EU-27 (2182 tis. tun, pokles spot eby o 9 %), Rusko (426 tis. tun), USA (409 tis. tun),
Japonsko (371 tis. tun) a Turecko (345 tis. tun). Sv tová spot eba hrušek v p epracovaném stavu
se má ve sledované dob mírn zvýšit – o 2,4 % na 2035 tis. tun, z toho více než polovina p ipadne
na ínu (1030 tis. tun) za níž následují USA (270 tis. tun), Argentina (180 tis. tun) a EU-27 (179
tis. tun).
(Agrospoj .38/2009)

Problémy s odbytem jablek
Nízké ceny pr myslových jablek v Polsku negativn ovliv ují také cenu konzumních jablek a to i
i p edpokladu nižší sklizn než tomu bylo v roce 2008. Nap íklad ceny odr dy Šampion jsou na
trzích v Polsku nyní nabízeny za ceny od 3,70 do 10,- K /kg. Situace není špatná jen v Polsku, ale
nízké ceny jablek jsou i ve Francii nebo Holandsku, kde nyní nepokrývají ani náklady na produkci.
vodem nízkých cen jsou vysoké zásoby jablek ješt ze sklizn 2008. P stitelé z tohoto stavu
obvi ují maloobchodní et zce. Francouzští producenti vidí p inu slabých sou asných prodej a
nízkých cen také z d vod konkurence dovoz jablek z jižní polokoule. Vývozci z Jižní Afriky
nebo Argentiny považují letošní sezónu za tu mén úsp šnou.
(portalspozywczy - ML)

Zpracovatelský pr mysl ni í p stitele
Hlavní statistický ú ad spo ítal, že v této sezón z d vodu nízkých výkupních cen z stalo na
stromech asi 25 tis tun višní. Situace na trhu s jahodami a jablky není lepší. Ovocná i tvrdí, že
zpracovatelé využívají situace, kdy na polském trhu nejsou skupiny producent a polské
ovocná ství je rozdrobené.
Ztráty producent m kkého ovoce se musí odrazit na trhu. Ovocná i likvidují sady višní, zaorávají
jahody a nevysazují nové plantáže.
Zpracovatelé oponují, že nízké ceny nejsou jejich zám rem k likvidaci ovocná , ale že vycházejí
ze situace na trhu.
(rolna.tvp -VK)

Hlavní statistický ú ad: Sklize ovoce v roce 2009
Polský statistický ú ad nov upravil p edpoklad sklizn ovoce. Oproti roku 2008 by m la být o 6%
nižší, tedy 3,1 mil tun ovoce. Ve srovnání s lety 2001-2005 je to o 12% více. Nižší bude sklize
jablek 2,63 mil tun a višní 188 tis tun (pokles o 7%). Ú ad zd raz uje, že sklize višní mohla být
rekordní, kdyby ást úrody nez stala na stromech. O 26% vyšší sklize byla u t ešní (52 tis tun),
10% vyšší bude sklize hrušek a o 4% švestek.
(BGŽ Agro Tydzien - VK)

Sv t bude pot ebovat o 70 % více potravin
http://www.agroweb.cz/files/image/Zpravodajstvi/obchod_750x599.JPGDo roku 2050 bude na
sv o 2,3 miliardy lidí více než nyní Vzhledem k nár stu populace a vyšším p íjm m bude muset
sv t vyprodukovat o sedmdesát procent více potravin proti sou asnému stavu. Odhaduje to
Organizace OSN pro výživu a zem lství (FAO).
Do roku 2050 stoupne ve sv
také poptávka po obilovinách využívaných k produkci potravin i
krmiv, která dosáhne podle odhad FAO t í miliard tun. To p edstavuje proti sou asné produkci 2,1
miliardy tun nár st o tém padesát procent.
FAO dále p edpokládá, že produkce masa by se m la zvýšit o více než 200 milion tun na 470
milion tun ro .
Více potravin si sv t v budoucnosti zajistí zvyšováním výnos plodin, domnívá se FAO. Není
vod, pro by m ly výnosy stagnovat a potenciál ke zvyšování ješt existuje. Zvýšením výnos by
lo být zajišt no podle FAO zhruba devadesát procent p ír stku produkce.
Podle FAO bude i dostatek orné p dy pro produkci potravin. Její rozloha se v rozvojovém sv ,
zejména v subsaharské Africe a Latinské Americe, zvýší o sto dvacet milion hektar . Ve vysp lém
sv
se však rozloha pot ebné p dy naopak sníží o padesát milion hektar , pokud se nezvýší
poptávka po biopalivech.
(Agroweb, 23.9.2009)

Bio
eský trh s biopotravinami roste
Spot eba biopotravin v eské republice v roce 2008 dosáhla 1,8 miliardy korun, což je nár st o 510
milion korun, a tedy 40 procent oproti roku 2007. Od roku 2005 se obrat s biopotravinami v eské
republice zvýšil více než 3,5krát. Pr
rná spot eba na osobu v roce 2008 inila 176 korun (+39 %
oproti roku 2007) a biopotraviny se na celkové spot eb potravin a nápoj podílely 0,75 % (+36 %
oproti roku 2007).
Podíl biopotravin z dovozu na celkové spot eb v roce 2008 zastavil v minulosti stoupající tendenci
a klesl o 5 % na 57 %. Podíl v eské republice vyrobených biopotravin tak dosáhl 43 %. Je to obrat
dobrým sm rem. Ukazuje se, že jak spot ebitelé, tak maloobchodníci za ínají dávat p ednost
eským a regionálním biopotravinám. V letech 2006 a 2007 dosáhl meziro ní nár st objemu
dovozu biopotravin 55 %, respektive 88 %, zatímco v roce 2008 vzrostl „jen“ o 28 %. Naproti tomu
nár st v eské republice vyrobených biopotravin v letech 2006 a 2007 stoupl meziro
o 42 %,
respektive 47 %, ale vloni již vylet l o 58 %.
Pohled na jednotlivé marketingové kanály pro biopotraviny v roce 2008 dává jednozna ný obrázek:
výrazn roste podíl nadnárodních maloobchodních et zc na úkor všech ostatních prodejních míst
s výjimkou gastronomie.
Nejvíce biopotravin, p esn za 1332 mil. K (+ 461 mil. K oproti roku 2007), nakoupili vloni eští
spot ebitelé v supermarketech, hypermarketech a drogistických et zcích. Maloobchodní et zce

tedy m ly vloni podíl na trhu 74 %, o 6,5 % více než v roce 2007.
V prodejnách zdravé výživy a biopotravin utratili eši vloni 324 mil. K (+ 34 mil. K oproti roku
2007). „Speciálky“ m ly tedy vloni druhý nejv tší podíl na trhu, a to 18 %, o 4,5 % mén než v
roce 2007. Obrat v prodejnách zdravé výživy a bioprodejnách vloni vzrostl jen o 11 % a výrazn
zaostal za r stem celého trhu.
etím nejv tším prodejním místem jsou lékárny. Vloni se v nich prodalo biopotravin za 72 mil. K
(+8 mil. K oproti roku 2007), což dává lékárnám podíl 4 % (–1 %) na celkovém obratu. I tento
prodejní kanál rostl podstatn pomaleji než celý trh, jen o 12 %.
V nezávislých prodejnách potravin se vloni prodalo biopotravin za 36 milion K (+4 mil. K
oproti roku 2007), což je podíl 2 % na celkovém trhu (–1 % oproti roku 2007).
ibližn za 25 mil. K se prodá biopotravin p ímo na farmách i tržištích, což p ímému marketingu
ekologických zem lc dává podíl na celkovém trhu ve výši 1,4 % (–0,6 % oproti roku 2007).
Výrazn vloni vzrostl obrat s biopotravinami v gastronomických provozovnách, a to o celých 66 %,
z 6,5 mil. K v roce 2007 na tém 11 mil. K . Podíl tohoto prodejního místa tak vloni dosáhl
0,6 %.
Výrobc biopotravin p ibývá
V roce 2008 se zvýšil po et registrovaných výrobc biopotravin z lo ských 253 na 429, což
znamená nár st o 176 výrobc (69,6 %).
Podle sídla je nejvíce výrobc biopotravin registrováno v kraji Jihomoravském (101), v Praze (49)
a St edo eském kraji (47). Naopak nejmén jsou výrobci zastoupeni v kraji Karlovarském (10)
a Libereckém (16).
Fakt, že se v lo ském roce výrazn navýšil po et eských výrobc biopotravin, je jist velmi
pozitivní. Do výroby biopotravin se pouští nejen „biospecialisté“, ale také velké potraviná ské
firmy. Velmi razantn se rozvíjí segment biope iva (United Bakeries, Penam), p ibývá výrobc
mlé ných a masných biovýrobk a pot šitelný je jist vstup na biotrh dnes již nikoli eské
potraviná ské firmy Hamé.
V žádném p ípad ovšem nebude platit, že jakákoli varianta stávajícího konven ního výrobku
v biokvalit má zaru ený úsp ch, i kdyby jej na trh uvád la sebeznám jší zna ka. Zákazníci
necht jí biovariace, cht jí opravdové, originální biopotraviny, zosob ující v sob hodnoty zdraví,
isté p írody, férovosti a udržitelnosti.
V uplynulém roce se na eském trhu objevila ada novinek, zejména z kategorií pe ivo, maso
a výrobky z masa a mléko a výrobky z mléka. Jejich p ehled je uveden v tabulce níže. Noví
výrobci, registrovaní již v roce 2007, vloni kone
na trh vrhli své biopotraviny. Do kali jsme se
tedy n kolika výrobk v kategorii uzenin, mlé ných výrobk , zejména sýr , trvanlivého i erstvého
biope iva.
Faremní zpracování a výroba
Podle informací ministerstva zem lství faremní zpracování bioprodukt provádí p ibližn 100
ekologických farem, což jsou necelá ty i procenta z aktuálního po tu ekologických zem lc .
Jedná se p edevším o tyto druhy zpracování a výroby:
Porážka, bourání a balení masa (13), balení aj , bylin a ko ení (11), zpracování a balení ovoce
a zeleniny a brambor (12), výroba mlékárenkých výrobk a sýr (19), zpracování ovoce, výroba
ovocných š áv (7), t íd ní a balení vajec (2), zpracování hrozn a výroba vína (31), zpracování,
balení medu a v ela ských produkt (3) a výroba pekárenských a cukrá ských výrobk (1).
Export biopotravin
V roce 2008 vyvezli eští výrobci biopotraviny do zahrani í p ibližn za 145 mil K , což je nár st
oproti roku 2007 o 45 %. Zdaleka nejv tší ástí se na tomto obratu podílí firma Slune ní brána,
výrobce aj a ko ení, dále obchodní spole nost PRO-BIO, Racio, LL, spol. s r. o. a Olma. Vývoz
sm uje p edevším na Slovensko a do dalších východoevropských zemí.

Export bioprodukt
Od vstupu eské republiky do EU se neeviduje vývoz ani dovoz ze zemí Evropské unie. Proto je
pom rn t žké odhadnout, jaký objem eských bioprodukt je exportován.
Z bioprodukt se vyváží nejvíce obilí a zástavový skot, z n kterých p íhrani ních oblastí i
biomléko. Odborníci odhadují, že p ibližn 30 až 50 % potraviná ského obilí a 25 % krmného obilí
se vyváží do zahrani í. P i produkci 30 500 tun obilí v roce 2008 a 30% vývozu p ibližn za 7000
/t by celkový vývoz bioobilí dosáhl vloni okolo 71 milion K .
Na vývoz jde odhadem až 3000 kus skotu, což p i cen 15 000 K za kus d lá asi 45 milion
korun.
Celkem eští biofarmá i za export bioprodukt utrží mezi 130 až 150 miliony korun.
Import biopotravin
st podílu biopotravin z dovozu na celkovém objemu prodej biopotravin se vloni zastavil a
meziro
poklesl o 5 %, z 62 % na 57 %. Do eské republiky se vloni dovezlo biopotravin za
1,026 mld. K , což je o 28 % více než v roce 2007. Za stejné období se v R prodalo biopotravin za
0,774 mld. K , což ale bylo o 58 % více než v roce 2007.
Nejrychleji rostoucí kategorií biopotravin bylo vloni pe ivo
Kategorie Zpracované biopotraviny sice vloni snížila sv j podíl o 3,5 %, nicmén z stává s podílem
44 % nadále nejv tší produktovou kategorií v oblasti biopotravin na eském trhu. Kategorie Mléko
a mlé né výrobky obsadila druhou p ku s podílem 22,5 %, o 1,5 % více než v roce 2007.
Kategorie Nápoje drží t etí p ku s podílem 11 % (+0,5 %), Obilniny, lušt niny a o echy spole
s
Ovocem a zeleninou tvrtou (6 %), Maso a masné výrobky pátou s podílem 5,5 %, Pe ivo zaujímá
se 4 % šesté místo a nejmenší kategorií z stává kategorie Byliny a ko ení s 1% podílem.
Nejrychleji rostoucí kategorií v roce 2008 byla kategorie Pe ivo, jejíž finan ní objem vzrostl oproti
roku 2007 o 324 %. Zárove tato kategorie vloni nejvíce zvýšila sv j podíl na celkové spot eb , z
1,5 % v roce 2007 na 4 %. Také kategorie Ovoce a zelenina vloni výrazn zvýšila sv j finan ní
objem, z 69 na 111 milion korun, tedy o 61 %.
Kategorie s nejv tším zastoupením biopotravin eského p vodu je Pe ivo (96 %), další kategorií s
nejvyšším zastoupením domácích bioprodukt je kategorie Maso a masné výrobky (87 %), Mléko a
mlé né výrobky a Zpracované biopotraviny mají shodn 57 %. Ostatní kategorie již mají mén než
polovi ní zastoupení domácích surovin.
Spot ebitelé biopotravin
Již druhý rok bylo v rámci projektu Shopping Monitor 2009 spole nosti INCOMA GfK za azeno
dotazování týkající se spot eby biopotravin. P inášíme jeho shrnutí spolu s porovnáním let 2008 a
2009. Samotný projekt Shopping Monitor poskytuje informace o názorech spot ebitel . Jeho cílem
je sledování vybraných charakteristik nákupního chování eské populace, se zvláštním zam ením
na zjišt ní sou asných nákupních zvyklostí, spokojenosti obyvatelstva s nákupními podmínkami,
spot ebitelských preferencí p i výb ru nákupního místa a míry d ležitosti faktor ovliv ujících
rozhodnutí o výb ru nákupního místa.
Z výsledk ro enky Shopping Monitor 2009 vyplývá, že biopotraviny zná p es 87 % domácností
(údaj je tém identický s rokem p edešlým). Nakupuje je 30 % domácností, p emž pravideln je
nakupuje necelých 5 % respondent .
Pokud chcete oslovit ty zákazníky, kte í biopotraviny nakupují nadpr
rn , pak to jsou
vysokoškoláci i st edoškoláci s maturitou, respondenti mezi 30 a 39 lety a dále domácnosti s
alespo jedním dít tem mladším 14 let. Mají m sí ní istý p íjem na domácnost vyšší než 25 tis. K
a bydlí v Praze, nebo naopak v malé obci s 1 – 4,99 tis. obyvateli. Oproti celému vzorku nakupují
biopotraviny více zákazníci s hlavním nákupním místem hypermarket.
V porovnání s lo ským rokem se profil t chto domácností více p iblížil celému vzorku eských
domácností.
(Agroweb, 2.10.2009)

Kontroly podmín nosti – cross compliance
Kontroly pokra ují i v p íštím roce
Na ja e letošního roku u nás byly spušt ny v zem lských podnicích kontroly podmín nosti tzv.
cross compliance. O tom, jak dosud probíhal a jaké další kontroly naše zem lce ekají v p íštím
roce hovo il koncem léta na seminá i Vize zem lství 2010 po ádaném spole ností AgroConsult
Bohemia vrchní editel environmentální sekce ministerstva zem lství Martin Mistr.
Od letošního dubna do konce srpna se u nás podle údaj MZe uskute nilo celkem 613 kontrol
podmín nosti z toho 570 kontrol bylo plánovaných a zbytek byly kontroly náhodné. Z celkového
po tu kontrol jich prob hlo 576 bez nálezu porušení kontrolovaných p edpis a u 25 kontrol bylo
nalezeno zanedbatelné porušení, tedy porušení odstranitelné, u kterého kontrolor uložil pouze
nápravná opat ení. Celkem tak asi 98 procent m kontrolovaných subjekt nebudou kráceny na
základ kontroly cross compliance v p íštím roce p ímé platby.
Vrchní editel nicmén konstatoval, že u devíti podnik bylo zaregistrováno malé porušení a u t í
podnik st ední porušení. T mto podnik m tak p ímé platby áste
kráceny budou. Negativní
výjimkou byl letos jeden podnik, který kontrolu zcela odmítl, kontrolory do provozu nepustil a
nereagoval ani na následnou korespondenci, takže tato farma p ijde nap esrok veškeré p ímé platby.
V letošním roce byly kontrolovány v rámci kontrol podmín nosti pouze pravidla, která EU k
1.lednu letošního roku vyžaduje, tedy prvních osm na ízení a sm rnic Rady a dodržování Správné
zem lské praxe. Nejvíce problém bylo podle Mistra zaznamenáno v identifikaci a ozna ování
zví at. Druhým nej ast jším proh eškem byla nedostate ná ochrana podzemních vod p ed
nebezpe nými látkami, zejména šlo o špatné usklad ování ropných látek.
Kontroly probíhají a budou probíhat podle editele v minimálním možném ase, tedy v pr hu
jednoho až dvou dní a farmá o nich bude p edem informován. V daném roce také nebudou na
farm , kde dojde ke kontrole cross compliance, probíhat další preventivní kontroly vyplývající z
eské legislativy a ani kontroly dalších dozorových orgán .
Nedílnou podmínkou poskytování p ímých podpor je také povinnost dodržovat minimální
požadavky podmínek Správné zem lské praxe neboli Dobrého zem lského a
environmentálního stavu (známé pod anglickou zkratkou GAEC – Good agricultural and
environmental conditions) . Sou asné zn ní GAEC sestává z p ti bod :
1) Nedochází k rušení krajinných prvk , kterými jsou meze, terasy, skupiny d evin, stromo adí a
travnaté údolnice.
2) Kuku ice, brambory, epa, bob setý, sója nebo slune nice nejsou p stovány na p dních blocích,
pop ípad jejich dílech s pr
rnou sklonitostí p evyšující 12 stup ,
3) K zapravování kejdy nebo mo vky do p dy dojde nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s
výjimkou ádkového p ihnojování porost hadicovými aplikátory, na p dních blocích, pop ípad
jejich dílech s evidovaným druhem zem lské kultury orná p da a s pr
rnou sklonitostí
evyšující t i stupn , pokud tuto aplikaci nevylu uje zvláštní právní p edpis.
4) Nedošlo ke zm
zem lské kultury travní porost na zem lskou kulturu orná p da.
5) Nedošlo k pálení bylinných zbytk na p dních blocích, pop ípad jejich dílech.
Od 1. Ledna 2010 má vstoupit v platnost 10 nových zásad dodržování Správné zem lské praxe o
nichž jste se mohli do íst v p edchozím ísle Zpravodaje.
(Agroweb, 12.10.2009)

Legislativa
Zm na na ízení Komise (ES) 1580/2007
Od 1.9.2009 vstoupilo v platnost na ízení Komise (ES) . 771/2009 ze dne 25.8.2009, kterým se
ní n které obchodní normy v odv tví ovoce a zeleniny.
V resortu ovocná ství se jedná konkrétn o zm nu normy pro hrušky.

Zm na vyhlášky o požadavcích na hnojiva
Vyhláška . 271/2009 Sb. o požadavcích na hnojiva, kterou se m ní vyhláška Ministerstva
zem lství . 474/2000 Sb., o stanovení požadavk na hnojiva, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zm ny se týkají stanovení hodnot rizikových prvk v hnojivech a p ípustné odchylky ve složení
hnojiv. Jde o úpravy v souladu s evropskými p edpisy. Nový p edpis nabyl ú innosti 1.9.2009.

Novela zákona o zem

lství

Novela se týká zm n v evidence p dních blok , stanovuje evidenci krajinných prvk nebo
podmínky kontrol podmín nosti. Novela má íslo 291/2009 Sb.. Platnost nabývá postupn od
1.10.2009 až do 1.7.2010.

Na ízení Komise 822/2009
27. srpna 2009 bylo p ijato nové na ízení Komise . 822, kterým se m ní p ílohy II., III. a IV.
na ízení Evropského parlamentu a Rady . 396/2005 – maximální množství reziduí azoxostrobinu,
atrazinu, chlormequatu, cyprodinilu, dithiokarbamát , fludioxinilu, fluoroxypyru, indoxacarbu,
mandipropamidu, thiramu v nebo na ur itých produktech (pozn. v etn ovoce a zeleniny).

Klaus vetoval zákon o et zcích
Zákon o významné tržní síle obchodních et zc vetoval prezident Václav Klaus. D vodem byla
nevhodná regulace vztah mezi dodavateli a odb rateli na maloobchodním trhu a ada legislativních
nedostatk ."Zákon neposkytuje ochranu p ed možným zneužitím ekonomické síly obchodních
et zc . Bez ohledu na platnost jiných zákon ukládá zákazy, které p edstavují nep im ený zásah
do smluvní volnosti a zasahuje do již platných právních p edpis . To platí p edevším o jeho vztahu
k zákonu o ochran hospodá ské sout že, k n muž by m l být - podle d vodové zprávy - zvláštním
edpisem. Obsah nového zákona a v n m použité metody regulace však vedou opa ným sm rem,"
uvedl prezident s tím, že podobný zákon vrátil sn movn již v ervnu 2006. Klaus se také obává, že
zákon by mohl zvýšit ceny a zúžit sortiment nabízeného zboží a zvednout nabídku dovážených
potravin na našem trhu. et zce by se podle n j ve snaze vyhnout se dopad m orientovaly hlavn
na velké dodavatele a na dovážené potraviny.
(Agronavigátor, 25.9.2009)

Novela zákona o prodeji státní zem

lské p dy

Novelu zákona 95/1999 Sb. o prodeji státní zem lské p dy nakonec neschválila ani poslanecká
sn movna poté, co se návrh vrátil s p ipomínkami ze Senátu R. Schválen nebyl ani pozm ovací
návrh Senátu ani p vodní, Sn movnou již jednou schválená p vodní verze novely.
TK)

Návrh k prodloužení proml ecí lh ty
Návrh o prodloužení lh ty pro vypo ádání majetkových podíl v p edlistopadových zem lských
družstvech v era schválili senáto i. Proml ecí lh ta by se m la podle tohoto návrhu prodloužit z
deseti na patnáct let. Tento návrh nyní poputuje do sn movny a vyjád í se k n mu i vláda.
Sou asná norma se týká stovek osob, které by se mohly domáhat svého nároku už jen soudn ,
ipomn l senátor Ji í Liška, který je tv rcem senátory schváleného návrhu. Vláda loni v podobném
návrhu zákona o vypo ádání majetkových podíl uvedla, že po et oprávn ných osob se pohyboval
kolem sto tisíc. Výše jejich nevypo ádaných podíl inila zhruba deset miliard korun.
Podobným návrhem je vládní návrh, který je v Poslanecké sn movn
R od ervence lo ského
roku. Má zajistit finan ní vypo ádání bývalým podílník m zem lských družstev, která zanikla
nebo z nich byl vyveden majetek. Cílem bylo zabránit tomu, aby tyto nároky p ešly na stát.
Sn movna však zákon ješt neprojednala.
(Agroweb, 9.10.2009)

Odborné lánky
ANTRAKNÓZA JAHODNÍKU
V eských jahodárnách se stále ast ji objevuje choroba, která dokáže p stitele zna
„potrápit“ a zp sobit mu významné ztráty. Jedná se o onemocn ní nazývané antraknóza jahodníku.
Choroba vyvolávaná houbou Colletotrichum acutatum je považována vedle plísn šedé za druhé
nejvýznamn jší onemocn ní jahodníku, nebo m že u neošet ovaných porost za podmínek
íznivých pro rozvoj infekce zp sobit až 80% ztrátu výnosu.
Choroba se projevuje p edevším hnilobu plod , na nichž vznikají nejprve drobn jší hn dé
skvrnky, které se však velmi rychle rozši ují do velkých kruhovitých skvrn. Ty jsou mírn propadlé,
tmavohn dé, mohou splývat do v tších celk a b hem krátké doby (2-3 dny) zachvátit v tšinu
plodu. Na jejich povrchu se vytvá í lososov r žová, p ípadn oranžová až až sko icov hn dá
vrstvi ka neprášivých konidií. Za suchých horkých období infikované ovoce vysychá a mumifikuje.
Choroba p i p íznivých podmínkách (vlhko, teplo, citlivá odr da) ší í v porostu velmi rychle a
že infikovat vysoké procento plod . Rozvoj onemocn ní pak m že pokra ovat i po sklizni
hem transportu a prodeje, a koliv plody byly p i sklizni vizuáln zdravé. Krom plod je patogen
schopen napadat i ostatní rostlinné tkán jahodníku - kv ty, apíky list , listy, srdí ka rostlin, p íp.
ko eny. Zde se napadení projeví jako hn dé léze, na nichž se za vlhka m že rovn ž objevit vrstva
spor. P i infekci ko enového kr ku i srdí ka jahodníku následn dochází i k uhynutí celé rostliny.

Primárním zdrojem infekce je latentn napadená sadba, prost ednictvím které se patogen dostává na
nová místa výskytu. Zde pak za p íznivých podmínek dochází k rychlému rozvoji onemocn ní a
k jeho rozší ení v celé výsadb (zvlášt u víceletého porostu). Déletrvající vlhké a teplé po así
zejména ve spojení s bou kami a krupobitím i intenzívními p ívalovými srážkami významn
podporují vznik a rozvoj infekce.
Houba Colletotrichum acutatum má široký okruh hostitel - krom jahodníku se m že
vyskytovat na celé ad kulturních i planých rostlin (nap . na višních, broskvoních, bor vkách,
paprikách, sasankách, lilku, celeru, ale také n kterých druzích borovic, apod.). Antraknóza
jahodníku je rozší ena vpodstat celosv tov , rovn ž v tšina zemí Evropské Unie potvrdila výskyty
onemocn ní na svém území. V eské republice byla poprvé antraknóza jahodníku zjišt na v roce
2005, další napadené výsadby jahodníku pak byly nalezeny v následujících letech (Semilsko,
eskobud jovicko, jižní Morava, Klatovsko). Vzhledem k tomu, že se tento patogen již rozší il
prakticky do všech lenských stát Unie, byl s platností od 1. 9. 2008 vyškrtnut ze seznamu ú edn
regulovaných škodlivých organism rostlin v EU.
V zahrani í se k ochran proti anraknóze používá ada fungicid (nap . captan, benomyl,
propiconazol, cyprodinil, thiophanate-methyl, aj.). Aplikovaná chemická ošet ení však ne vždy
poskytují uspokojivé výsledky, zejména pokud se již infekce ve výsadb epidemicky rozší ila.

Velmi problematická je ochrana u remontantních odr d, u nichž je jen krátké mezidobí mezi
sklizn mi a aplikace n kterých p ípravk není možná z d vod ochranných lh t. V sou asné dob
jsou považovány za nejú inn jší strobilurinové fungicidy azoxystrobin a pyraclostrobin, p ípadn v
tank-mix kombinaci s ú innou látkou boscalid i captan. Vzhledem k relativn krátké dob po
kterou je znám výskyt antraknózy jahodníku v R, chybí dostatek praktických zkušeností s
ochranou proti tomuto onemocn ní, není zpracována ucelená metodika ochrany a nejsou dosud
registrovány žádné p ípravky na uvedeného patogena. Ve VŠÚO Holovousy proto v sou asné dob
probíhá program, jehož cílem je otestování ú innosti fungicid momentáln dostupných v R a
navržení zp sobu chemické ochrany proti uvedenému onemocn ní, který by byl vhodný pro
podmínky naší republiky. Ú innost pesticid je v rámci tohoto programu ov ována jak v
laboratorních tak i skleníkových pokusech, ale z praktického hlediska nejd ležit jší výsledky
poskytují polní testy.
Výsledky srovnávacích test ú innosti fungicid získané z polních pokus v letošním roce
(2009) jsou uvedeny v p ipojeném grafu. Testy byly založeny ve výsadb jahodníku ve t íletém
porostu remontantní odr dy ´Aromas´. Jedntlivé varianty, hodnocené pesticidy a použité hektarové
dávky jsou uvedeny v tabulce. Všechny p ípravky byly aplikovány v termínech 24.4., 30.4., 7,5. a
18.5. zádovým post ikova em. V pr hu sklizn (první pol. ervna) byl pak po ítán po et
napadených a zdravých plod . V t chto pokusech nejlepší ú innosti bylo dosaženo v p ípad
fungicid Ortiva a Signum. U p ípravku Ortiva byl podán návrh na rozší ení jeho registrace do
jahodníku v rámci minoritní indikace, uvedené ízení dosud probíhá. Ú innou látkou tohoto
pesticidu je strobilurin azoxystrobin. V sou asné dob je povolen v R k ošet ování zeleniny
(cibule, brokolice, kv ták, okurka aj.), okrasných rostlin a borovic. Do jahodníku je registrován
nap . v N mecku, a to práv proti antraknóze. Druhý jmenovaný fungicid Signum byl do pokus
za azený pouze experimentáln , nebo p ípravek není dosud v R registrován do žádné plodiny a
bohužel, minoritní registrace není tedy zatím možná. Rovn ž testovaný Thiram Granuflo není v
R zatím povolený do jahodníku, ale je registrován, a také hojn využíván, v ochran jabloní. K
aplikacím do jahodníku je tento p ípravek povolen nap . u našich soused v Polsku.
Zahrani ní auto i zabývající se možnostmi ochrany jahodníku proti antraknóze d razn
doporu ují st ídání p ípravk s odlišným mechanismem p sobení, p ípadn používání tank-mix
kombinací dvou r zných typ fungicid , jako základní prvky antirezistentní strategie. Za
nejd ležit jší opat ení je však považována výsadba zdravého materiálu z množitelských ploch bez
výskytu uvedeného onemocn ní.

Tab. Aplikované p ípravky v pokusných variantách
Varianta
1
2
3
4
5
6
7
8

Pesticid
Topsin M 70 WP
Teldor 500 SC
Ortiva
Thiram Granuflo
Mythos 30 SC
Signum
Rovral Flo
kontrola

inná látka
thiophanate-methyl
fenhexamid
azoxystrobin
thiram
pyrimethanil
boscalid + pyraclostrobin
iprodione
bez ošet ení

Použitá dávka
0,8 kg/ha
1,5 l/ha
1,0 l/ha
3 kg/ha
2,5 l/ha
1,5 kg/ha
3 l/ha
-

Graf: Procento napadených plod antraknózou v jednotlivých variantách pokusu

Pozn. Pokusy byly provád ny v rámci ešení výzkumného projektu financovaného Národní
agenturou zem lského výzkumu . QH 71164.
(Ing. Jana Kloutvorová, VŠÚO Holovousy)

Ru ní tester zralosti plod
Ru ní tester zralosti plod (DA-metr) italské firmy TR Rurroni byl p edstaven na posledním
veletrhu Fruit Logistica v Berlín . DA-metr m že být použit pro stanovení optimální doby sklizn u
ovoce jako jsou jablka, broskve a mango. ístroj m í obsah chlorofylu v plodech, který klesá se
zralostí plod . Pro každou odr du musí být nejd íve stanoven optimální obsah chlorofylu v
optimálním stádiu zralosti dané odr dy. Na tyto hodnoty se pak porovnávají údaje nam ené DA
metrem. Tester je malý a lehký a proto snadno použitelný. Cena se pohybuje okolo 3.000 €, což
podle generálního manažera firmy, Enrica Turroniho, není drahé v porovnání s dalšími testovacími
za ízeními, jež jsou na trhu.
(Fruit and Veg TECH No.2/2009 – Ch)

Opylování: meláci mohou být v elám užite nou pomocí
i p stování ovoce je dobré opylení st žejním p edpokladem úsp šné sklizn .
Otázku opylení m žete ponechat zcela na p írod nebo m žete angažovat v ely i meláky. Druhé
ešení Vám poskytne maximální záruku, jež veskrze nejlepší možné opylení velmi asto vede
k vyšší sklizni, snížení objemu ru ní práce a p inese výrazn vyšší kvalitu ovoce.
Co se tý e opylování v ist p írodních podmínkách, jedna v c je jasná: p ihodit se m že cokoliv.
Postupn , jak porosty nakvétají je k zajišt ní správného formování plodu d ležitá vým na
dostate
kompatibilního pylu. Tak jako tak, v praxi musí p stitelé asto elit mnoha komplikacím
jako je špatné po así, nedostate ný p ekryv doby kvetení strom , nedostate ný výskyt hmyzu

schopného opylení, atd. Všechny tyto vlivy zhoršují odpovídající vým nu pylu, a proto mohou
negativn ovlivnit ekonomiku a kvalitu sklizn .
Výsledek m že být lepší, zasáhneme-li do p irozeného procesu opylení nasazením v el nebo
melák . Odv tví p stování ovoce a zejména odv tví skleníkového zahradnictví mají nejv tší
zkušenosti v této oblasti. Zatímco v poslední dob byla v nována pozornost zejména problematice
hynutí v el (což je pro p stitele velmi neradostná záležitost), zdá se, že meláci nejsou k úhynu tak
citliví, a proto se zdají být spolehliv jšími.
Výzkum
ibližn do za átku 90. let 20. století bylo lepší opylení ve sklenících stimulováno post ikem
hormony nebo t esením rostlinami, kdy vibrace uvolnily pyl, který se vzduchem p enesl na další
kv ty. Ob metody vyžadovaly ru ní práci navíc. Když se ve skleníkovém hospodá ství za ali
používat meláci, bylo jasné, že se výsledky opylení zna
zvýšily p i vynaložení nižších náklad .
A jak se ukázalo, lépe opylený porost poskytl vyšší výnos a menší podíl znetvo ených plod . Oba
faktory p isp ly k p ímo k úrod . Tato výhoda byla natolik zjevná, že b hem n kolika let 90 %
evropských zahradnických firem zabývajících se skleníkovým p stováním p ešlo na používání
melák .
V p ípad p stování ovoce skýtá ízené opylování stejné výhody: v tší možnost regulace, lepší
kvalitu a vyšší sklize . Tyto výhody jsou potvrzeny jak nezávislým výzkumem, tak praktickými
pokusy firmy Koppert Biological Systems. V p ípad polního p stování jahodníku byly plody o 20
% t žší a podíl deformovaných plod klesl pod 3 %, a to dokonce i v p ípadech, kdy bylo p ítomno
dostate né množství jiných opylova . V p ípad bor vek došlo ke zvýšení výnosu až o 32 % a to
v d sledku zv tšení velikosti plod . U jablek se m že pr
rná hmotnost plodu zvýšit až o 20%
(výhradn z d vodu lepšího opylení), zvyšuje se po et semen, a dokonce je dosaženo lepší tvarové
vyrovnanosti plod . Další výhodou je, že délka opylování m že být dob e regulována, takže vysoké
kvality opylení lze dosáhnout v krátké dob dokonce i v letech bohatého kvetení s
provedením následné probírky kv
nap . aplikací amonium tiosulfátu (ATS). To vede k vyšší
kvalit plod a lepší vnit ní rovnováze ovocných strom .
Výše uvedené výsledky nelze aplikovat všeobecn , koneckonc plodina, odr da a p stební
podmínky hrají každá svou úlohu, mají jistý vliv a je t eba je udržovat v rovnováze. Výsledky
v praxi proto možná nebudou tak dobré, ale na druhou stranu by snadno mohly být dokonce lepší
nežli uvedené pr
ry. Je d ležité znát všechny prom nné a na tom základ sestavit celkový
balí ek p ijatých opat ení. Opylení je pouze jedním, ale velmi d ležitým krokem celkového procesu
vedoucího k produkci vysoce kvalitních plod .
Další výhody
meláci užívaní v p ípad raj at p stovaných pod sklem zvyšují produkci o 20-45%. V p ípad
raj at a paprik p stovaných ve venkovních podmínkách m že nár st produkce dosáhnout 30%.
Takové výsledky platí taktéž v p ípad rozli ných typ meloun a dýní. V tomto p ípad jsou plody
tak vyrovnané, že mnohem více plod m že být sklizeno b hem jedné probírky, takže není taková
pot eba následných probírek, což vede se snížení pracovních náklad .
Tato výhoda je zjevná také u dalších kultur (ovoce). Tak jak dochází ke zlepšení vývoje plod ,
snižuje se podíl deformovaných plod , což v d sledku šet í as p i t íd ní. Další výhodou je snížení
poskliz ových ztrát v d sledku lepšího vývoje plodu (i slupka bývá pevn jší).
Plodiny
Komer ní opylova i mohou být nasazeni u široké škály plodin. V oblasti ovocná ství se jedná o
jablon , hrušn , jahody, t ešn , višn , maliník, ostružiník, slivon , broskvon , nektarinky, meru ky,
bor vky, erný a ervený rybíz, brusinky a angrešt. V zeliná ském odv tví pak u plodin jako jsou
raj ata, papriky, lilek, cukety, okurky, melouny a dýn .

ely nebo meláci
V p írod se o opylování plodin stará vítr a celá škála hmyzu. Jak je zde uvedeno, v ely a meláci
mohou pozitivn ovlivnit výsledky. Oba opylova i (jak v ely tak meláci) mohou pracovat vedle
sebe a navzájem se dopl ovat nebo mohou pracovat zástupn , jak je tomu i ve volné p írod .
Speciální výhodou melák je fakt, že pracují i v mén p íznivém po así a mohou být použiti i
v tunelových krytech a pod protikroupovými sít mi. Další výhodou je, že p stitel m že melá í úly
emis ovat sám, vyžaduje-li to do asn nebo trvale situace. A kone , meláci jsou chováni
v za ízeních, jež jsou pravideln kontrolovány veterinární službou, což zna í odpovídající
použitelnost a záruku kvality.
(Fruit and Veg Tech 9.4.2009, s.24,25 - Ch)

Síra poškozuje užite né organismy
K ochran proti padlí by se m ly používat systémové fungicidy, aby se zabránilo poškození
užite ných organism .
Síra se preventivn používá proti padlí u mnoha druh zeleniny a okrasných rostlin (nap . papriky,
raj ata, r že, gerbery). Není však toxická pouze pro houby, ale i pro užite né organismy. Vzhledem
k tomu, že p stitelé v minulosti aplikovali množství pouze na základ zkušeností nebo s ním mírn
experimentovali, provedli nizozemští v dci z WUR Glastuinbouw pokus zam ený na vliv síry na
zné užite né organismy.
Lišil se p itom p ímý kontakt se sírou b hem vyprchávání a kontakt se sírou vysráženou na listech.
Mezi testované živo ichy pat ila parazitická vosi ka Encarsia formosa, dravá bejlomorka
Aphidoletes aphidimyza a dravý rozto Amblyseius swirskii. Jako nejcitliv jší se ukázala vosi ka,
která hynula již po jednodenním kontaktu se sírou na listech. Larvy bejlomorky vykazovaly vyšší
odolnost, avšak v noci aktivní dosp lci byli v d sledku ve erní aplikace siln zbrzd ni v kladení
vají ek. Dravého rozto e síra p íliš nepoškodila. Pouze p i trojnásobné aplikaci docházelo
k zastavení kladení vají ek a k p ed asnému hynutí.
Pravidelná aplikace síry se tedy p i používání užite ných organism nedoporu uje. Podle v dc by
se k ochran proti padlí m ly používat systémové fungicidy.
(Agronavigátor, 5.10.2009)

Chlazené kontejnery – nové spole né ešení pro MA/CA ízení atmosféry
mecká firma Cargofresh AG provozuje nové za ízení pro dopravu chlazených kontejner
epínatelných z režimu MA (moderovaného) do režimu CA ( ízeného). Kontejnery p ed nalod ním
jsou asto vybaveny technologií MA, protože je v porovnání s CA levn jší. Ovšem po nalod ní je
režim ízené atmosféry (CA), jež zabezpe í delší udržitelnost produkt , díky centrální dodávce N2
ekonomi jší. Tato záležitost inspirovala spole nost Cargofresh navrhnout „Cargoswitch“,
epína , který umožní používání obou režim v jednom kontejneru. Prost ednictvím tohoto
za ízení m že být kontejner na zemi využívající režim úpravy atmosféry MA po nalod ní jednoduše
epnut do režimu ízené atmosféry (CA). Na jeden centrální vyvíje N2 je možno napojit až 300
kontejner . Spole nost Cargofresh nabízí instalaci tohoto za ízení tém do všech typ kontejner .
(Fruit and Veg Tech 2/2009, s.17 - Ch)

Vývoj švestek bez pecky
Ameri tí v dci pracují na zastavení aktivity objeveného souboru gen zp sobujících ztvrdnutí
ligninu, a tím vytvo ení pecky.
Výzkumníci z amerického ARS (Agricultural Research Service, Appalachian Fruit Research
Station (Kearneysville, W.Va) se zam ují na vývoj švestek bez pecky. Takové plody by
byly snadn ji konzumovatelné a odpadla by nutnost odpeckování p i zpracování. Vycházejí
z poznatk šlechtitele Luthera Burbanka (na za átku 20. stol.), který šlecht ním divoce rostoucí
tém bezpeckové švestky s velkoplodými kalifornskými odr dami dosáhl vytvo ení plod s velmi
malou peckou a s jádrem. V dci identifikovali soubor gen , které ídí vytvá ení ligninua jeho

ztvrdnutí, ímž vznikne pecka. Geny, p sobící pouze v ásti tkán , kde se vytvá í pecka
estávají po ztvrdnutí p sobit. V dci se snaží zastavit aktivitu gen d íve než za ne proces
tvrdnutí, aby pecka byla konzumovatelná. Pokud by se to poda ilo, bylo by z ejm možno aplikovat
postup i na jiné peckoviny. Podrobn ji je záležitost popsána v Agricultural Research (2009, . 4).
(Agronavigátor, 23.9.2009)

Zahrádká i: Hodn slivovice, málo calvadosu
Sezóna pálení ovoce je v plném proudu, palírny nestíhají.
S p stiteli ovoce v Praze a okolí si letos pohrálo po así. Mnoho druh ovoce dozrálo až o m síc
íve, než je obvyklé. Jiné druhy, jako nap íklad jablka, se zase neurodily skoro v bec.
Reagovat na to musí i p stitelské pálenice, kde si zahrádká i i v tší p stitelé pálí destiláty. Ty jedou
na plné obrátky již od ervence, nápor na n vrcholí práv nyní.
„V okolí Prahy se letos urodilo obrovské množství švestek, takže stíháme opravdu jen t žko. Lidi s
vlastním kvasem objednáváme až na b ezen. U švestek to nevadí, mají kvas nejodoln jší. Hruškový
kvas by do té doby zoctovat l,“ íká provozní známé p stitelské pálenice na Radlíku u Jílového u
Prahy Kamil Kutina.
Jablek je jen t etina
Na druhou stranu se letos neurodila jablka, která obvykle v okolí Prahy dominují. „Letošní úrodu
odhaduji na pouhou t etinu té normální,“ íká Ji í Balog, zahrádká z Oleška. Calvadosu, který se z
jablek pálí, tak bude letos málo, stejn jako moštu. „Kv li extrémn malé úrod jablek
neprodáváme jable ný mošt k p ímé spot eb . Všechno co máme, vypálíme,“ pokra uje Kutina.
Pálení ovoce, které má tradici p edevším na jižní Morav , si oblíbilo již velké množství Pražan a
stitel ovoce v okolí metropole. A další rychle p ibývají.
Místo kompostu pálenka
„Na zahrad mám n kolik jabloní, hrušní, višní a švestek. Ovoce je v tšinou tolik, že ho nesta íme
jinak zpracovat. D íve jsem to už ani netrhal a spadané ovoce vozil na kompost. Známý mi ale
poradil a nyní si nechávám každý rok pálit asi dvacet litr slivovice, jable ného calvadosu i
hruškovice,“ vypráví Karel Dresl z Hlásné T ebán .
To, že je u nás domácí výroba pálenky velmi oblíbená, dokazuje i to, že za ni vybral stát jenom na
spot ební dani v lo ském roce více než 340 milion korun.
Jak je to s daní z páleného ovoce?
Veškerá produkce lihu je zatížena pom rn vysokou spot ební daní, která iní v sou asné dob 265
na 1 litr vyrobeného 100% lihu, to znamená 132,50 K z litru 50% pálenky. Pokud si však za
ur itých podmínek nechá p stitel vypálit ovocný kvas v p stitelské pálenici, odvede da polovi ní.
Odvád ná da je samoz ejm zapo tena v cen za pálení a finan nímu ú adu ji platí pálenice.
Toto zvýhodn ní je omezeno produkcí 60 litr pálenky (50%) na domácnost ro , služba je ur ena
jen pro fyzické osoby, kvasy lze p ipravovat pouze z istého ovoce bez p ídavku cukru a výsledný
destilát se nesmí prodávat.
(Agronavigátor, 8.10.2009)

Vliv p ípravku Regalis na snížení intenzity r stu jabloní
Vliv p ípravku Regalis (Prohexadione-Ca) na snížení intenzity r stu výhon jabloní byl zjiš ován u
odr d ´Rubín´, ´Golden Delicious´ a ´Rubinstep´. Zkoušeny byly t i r zné dávky: 1,25 kg/ha (doba
aplikace po opadu kv ), 2,5 kg/ha (1,25 kg/ha po opadu kv
a 1,25 kg/ha za jeden m síc po
prvním ošet ení) a 3,75 kg/ha (1,25 kg/ha po opadu kv , 1,25 kg/ha za jeden m síc po prvním
ošet ení, 1,25 kg/ha aplikován m síc po druhém ošet ení). Intenzita r stu všech odr d byla
významn snížena již po jednom ošet ení p ípravkem Regalis (1,25 kg/ha). Vysoká dávka (3,75
kg/ha) nem la vyšší ú inek než aplikace 2,5 kg/ha. Bujn rostoucí stromy snižovaly r st více než

st edn vzr stné stromy. Výnos ovoce nebyl p ípravkem Regalis ovlivn n.
Snahou p stitele je dosažení pravidelných výnos s vysokou kvalitou plod . Všechny zásahy p i
ošet ování sadu musí sm ovat k zachování vyváženého pom ru mezi vegetativním a generativním
stem tj. udržet tzv. klidný r st ovocného stromu. V p ípadech, kdy je porušena rovnováha mezi
vegetativní a generativní složkou, dochází k problém m s pravidelnou plodností a kvalitou plod .
inami porušení rovnováhy mohou být chyby p stitele p i agrotechnických zásazích v sadu
(nevhodný zp sob a termín ezu, chyby ve výživ strom , nezvládnutí ochrany proti chorobám a
šk dc m, nesprávn volená kombinace podnož-odr da). Nevyvážený pom r mezi r stem a
plodností m že zp sobit i mráz v dob kv tu. Ovocný strom reaguje na výše uvedené skute nosti
zvýšenou intenzitou r stu a nižší produkcí plod . Vlivem snížení pr niku sv tla dovnit koruny
klesá vybarvení plod a jejich celková kvalita. P stitel tak stojí p ed problémem, jak snížit intenzitu
stu a podpo it generativní složku vývoje stromu. Za tímto ú elem se doporu uje celá ada
opat ení, jako jsou nap íklad posunutí udržovacího ezu do období vegetace, omezení dusíkaté
složky výživy, kroužkování kmen a v tví, na ezávání kmen , ez ko en . Další možností je použití
fyziologicky aktivních látek (regulátor r stu), kterými se ošet í p íliš bujn rostoucí ovocné
výsadby. V minulosti (v první polovin osmdesátých let minulého století) se v našem ovocná ství
využíval pro snížení r stu letorost u jabloní p ípravek Alar 85 (Zíka, 1986). Pozd ji bylo jeho
používání v ovocná ství omezeno z d vodu možných zdravotních rizik a nyní je registrován pouze
pro použití u okrasných rostlin. V sou asné dob je pro snížení intenzity r stu jabloní povolen
ípravek Regalis 10 WG (registrant BASF AG, Agricultural Products) s ú innou látkou
Prohexadione-calcium, která inhibuje syntézu giberelin . Podle zahrani ních zkušeností se dosahuje
nejvyšších ú ink na snížení intenzity r stu p i jeho aplikacích na po átku vegetace. Zkrácení
výhon iní až 37 % (Prive et al, 2006). Stromy, které obdržely na za átku sezóny vysokou dávku
prohexadionu-ca, m ly tendenci r st v pozd jším období p stitelské sezóny bujn ji (Norelli a
Miller, 2004). U tohoto p ípravku byla rovn ž zjišt na odr dová citlivost, nebo n které odr dy
jabloní reagovaly na ošet ení siln ji než jiné (Buban et al, 2003). Pozitivní výsledky byly zjišt ny
také p i redukci r stu u hrušní. I zde byly vykázány odr dové rozdíly (Asin et al, 2005).
V zahrani ních pokusech bylo zjišt no, že vedle ú inku na snížení p ír stk má p ípravek i další
vedlejší efekty. Bylo pozorováno, že ošet ené stromy jsou mén napadány n kterými chorobami,
jako je strupovitost a p edevším byl zjišt n nižší stupe napadení spálou (Erwinia amylovora)
(Costa et al., 2006). P itom nebyl zjišt n žádný p ímý fungicidní a baktericidní ú inek samotného
ípravku. P sobení proti chorobám se vysv tluje ovlivn ním metabolismu ošet ených rostlin a
vznikem látek, které snižují možnost napadení. Snížení rizika napadení spálou je p edevším v dob
ší ení choroby p es výhony (sekundární infekce), v raných fázích napadení (p es kv ty) byl
ípravek neú inný. Bylo také zjišt no, že ošet ení Regalisem zvyšuje násadu plod a jejich
vybarvení. Vlivem nižších p ír stk se zlepšuje pokryvnost list post ikem p i chemické ochran .
ípravek není persistentní, ve strom se inaktivuje b hem pár týdn . P i použití vyšších dávek
že dojít ke snížení velikosti plod (d sledkem podpory vyšší násady) a redukci kv tní násady v
následujícím roce po aplikaci (Greene, 2008).
Vzhledem k tomu, že s tímto p ípravkem nejsou u nás v tší zkušenosti, založili jsme s ním ve
VŠÚO Holovousy pokusy. Cílem práce bylo zjistit možnost použití p ípravku v našich podmínkách
a stanovit jeho vliv na r st a plodnost strom v produk ní výsadb .
Materiál a metody
Testování probíhalo v létech 2006 až 2008 na odr dách ´Golden Delicious´ (podnož MM 106),
´Rubinstep´ (podnož J-TE-H) a ´Rubín´ (podnož M 26 a M 9). Jednalo se o výsadbu voln
rostoucích zákrsk (výsadba v r. 1992) na parcele v Holovousích. Pokusné varianty byly
následující:
Rg 1 – dávka p ípravku 12, 5 g/10 l vody (1,25 kg/ha) v dob konce opadu korunních plátk ,
Rg 2 – druhá (následná) aplikace jeden m síc po prvním ošet ení (celková dávka 2,5 kg/ha),
Rg 3 – t etí opakovaná aplikace jeden m síc po druhém ošet ení (celková dávka 3,75 kg/ha),
K – neošet ená kontrola.

Každá varianta byla zastoupena ve t ech opakováních po dvou stromech. Post ik byl proveden
zádovým elektrickým post ikova em tak, že dávka vody inila po p epo tu p ibližn 1000 litr na
jeden hektar. Na podzim byl zjišt n výnos ovoce a délka všech jednoletých p ír stk na strom .
Byly zm eny všechny výhony na strom , které dosahovaly v dob m ení alespo 5 cm.
Hodnocení výsledk bylo provedeno analýzou variance.
Výsledky a diskuse
Souhrn dosažených výsledk je uveden v tabulce 1. V roce 2006 reagovala odr da ´Golden
Delicious´ na ošet ení p ípravkem Regalis 10 WG snížením celkové délky p ír stk nejsiln ji ve
variant s trojnásobnou aplikací (3 x 1,25 kg/ha). Pon kud nižší ú inek byl u varianty s dvojím
ošet ením. Jedna aplikace snížila také celkovou délku všech p ír stk , avšak redukce r stu nebyla
i kontrole pr kazná. Pr
rná délka jednoho p ír stku se snížila nejvíce p i dvou a t ech
post icích Regalisem. Bylo zjišt no, že již jedno ošet ení se významn projeví na snížení pr
rné
délky jednoho letorostu. Nebyl zjišt n vliv p ípravku na výnos ovoce.
Také u odr dy ´Rubinstep´ došlo po post iku k celkovému snížení intenzity r stu letorost . Na
konci vegetace se pr
rná délka výhon ošet ených strom zkrátila více než o polovinu v
porovnání s kontrolou a celková délka všech p ír stk byla také zhruba polovi ní. Nebyl pr kazný
rozdíl mezi zkoušenými dávkami p ípravku. Jedna aplikace (1,25 kg/ha) byla posta ující ke snížení
stu o 50 %. Rozdíly ve výnosu u zkoušených variant nebyly pr kazné.
Reakce odr dy ´Rubín´ na ošet ení Regalisem byla podobná jako u odr d ´Golden Delicious´ a
´Rubinstep´. V roce 2007 i 2008 došlo k pr kaznému snížení celkové sumy jednoletých p ír stk i
ke snížení pr
rné délky jednoho výhonu u všech variant s p ípravkem Regalis 10 WG. Následné
druhé a t etí ošet ení zvýšilo v roce 2008 zkrácení p ír stk v porovnání s jednou aplikací, i když
rozdíly nebyly statisticky významné. Ani u této odr dy post ik regulátorem r stu nem l vliv na
výnos ovoce. Podob referují i Mata et al. (2006), když nezjistili vliv Prohexadionu-CA na výnos a
kvalitu u odr dy ´Gala´.
Vyhodnocení vlivu Regalisu 10 WG na napadení pokusných strom spálou nemohlo být provedeno,
choroba se v hodnoceném období na pokusné parcele nevyskytovala.
Záv r
Ošet ení strom p ípravkem Regalis 10 WG snižuje celkovou délku p ír stk na strom i
pr
rnou délku p ír stku. Ú inná je již jedna aplikace v dávce 1,25 kg/ha a to v dob opadu
korunních plátk . Pro zvýšení ú inku je možno ošet ení stejnou dávkou opakovat t etí až tvrtý
týden po první aplikaci. T etí aplikace p ípravku má na snížení intenzity r stu minimální vliv v
porovnání s dv ma p edchozími aplikacemi. Vyšší redukce p ír stk byla dosažena u bujn
rostoucích strom odr d ´Rubín´ a ´Rubinstep´ v porovnání se slab ji vzr stnými stromy odr dy
´Golden Delicious´. Nebyl zjišt n vliv ošet ení na výnos ovoce.
(Ing. Josef Kosina, CSc., VŠÚO Holovousy, s. r. o.)

Podzimní Flóra
V ned li, 4. íjna, skon il podzimní b h zahradnického veletrhu Flóra Olomouc. V pavilónu A se
dob e prezentovali profesionální ovocná i a zeliná i z ech a Moravy.
Zahrádká i vystavovali v pavilonu G n kolik desítek odr d, p edevším jabloní. Malá expozice
nov jších odr d jablek a hrušek byla k vid ní též v pavilonu A. Materiál do kolekcí dodala zkušební
stanice ÚKZÚZ v Želešicích, MZLU v Brno a šlechtitel a ovocná , pan Buzrla.
Expozice školka ských výp stk byla umíst na na tradi ním míst p ed pavilonem A. Mimo
samotnou expozici poskytoval Školka ský svaz OU R i poradenství ve svém prodejním
stánku.P ed zahájením výstavy prob hlo hodnocení sout že o nejlepší expozici, nejlepší kolekci
odr d, nejlepší školka skou kolekci a nejlepší výp stek.

Zápis ze sout že o nejlepší expozici, nejlepší kolekci odr d, nejlepší školka skou
kolekci a nejlepší výp stek:
komise :
edsedkyn
lenové komise

tajemník komise

Ing. Eva Jetmarová, CSc.
Ing. Jaromír epi ka, CSc.
Ing. Martin Ludvík
Ing. Dušan Nesrsta
Ing. Roman Chaloupka
Mgr. Jana Nováková

Výsledky sout že:
Sout ž o nejlepší expozici v oboru ovocná ství
1. místo:
2. místo:
3. místo:

ÚSOVSKO, a. s., KLOPINA, DIVIZE OVOCNÁ STVÍ VELEBO
HOSPODÁ SKÉ DRUŽSTVO UR ICE, D TKOVICE
AGROCHOV JEZERNICE, a. s.

Sout ž o nejlepší kolekci odr d v oboru ovocná ství
1. místo: ZEM
LSKÉ DRUŽSTVO SENICE NA HANÉ - SADY VILÉMOV
2. místo:
ŠAMPIMA – ING. JI Í MAZÁNEK, ŽERNOV
3. místo: JOSEF BUZRLA - MORAVSKÝ ŽIŽKOV
Sout ž o nejlepší školka skou kolekci
1. místo: KOB LUŠ – OVOCNÉ ŠKOLKY BRUZOVICE
2. místo: UNIPLANT ŠLECHT NÍ OVOCNÝCH D EVIN, OLOMOUC – SKRBE
3. místo: ARBIA, s. r. o. - ZLÍN - MALENOVICE
Sout ž o nejlepší odr du a výp stek
a/ v kategorii ovoce
1. místo:
2. místo:
3. místo:

JABLKO ´GALA´ - POMONA T ŠETICE, a. s.
HRUŠKA ´DICOLOR´ - PETR KAREŠ OVOCNÁ STVÍ OSTROM
JABLKO - ´RUBINOLA´ - ZEM
LSKÉ DRUŽSTVO PODHRADÍ
TÝN NAD BE VOU
b/ v kategorii školka ský výp stek
1. místo:
2. místo:
3. místo

JABLO - ´TOPAZ´ - AGROGEN, spol. s r. o., ŽELEŠICE
RYBÍZ ´BEN HOPE´ - SEMPRA PRAHA, a. s.
ŠLECHTITELSKÁ STANICE VELKÉ LOSINY
T EŠE REGINA - ING. OLD ICH ŠPUNDA, NÁKLO

Zvláštní ceny:
estné uznání - ZA ZTVÁRN NÍ ZAHRADNICKÉ EXPOZICE
SEMPRA PRAHA, a. s.
(Flóra)

Minoritní registrace
V p edchozích íslech Zpravodaje jsme pravideln informovali o nov povolených p ípravcích,
o jejichž rozší enou registraci žádala Ovocná ská unie R. Proces registrace pod naší hlavi kou
pokra oval a tabulka nov povolených p ípravk se rozrostla o Sulikol a Sulku.

Kompletní p ehled zatím povolených rozší ených registrací
DATUM
Platnosti rozhodnutí

ÍPRAVEK

OBLAST ROZŠÍ ENÉHO POUŽITÍ
peckoviny – hál ivec viš ový (Aculus
fockeui)
peckoviny – hál ivec viš ový (Aculus
fockeui); rybíz, angrešt - hn dé padlí

15.9.09

SULIKOL 750 SC

15.9.09

SULKA

1.8.09

ROUNDUP RAPID

broskvo

15.7.09

TREBON 10 F

jablo

1.7.09

MOSPILAN 20 SP

peckoviny, t eše , više , slivo

1.7.09

VERTIMEC 1,8 EC

hruše , jahodník

29.4.09

RELDAN 40 EC

jádroviny, peckoviny

25.3.09

ALIETTE 80 WG

jádroviny

25.3.09

TELDOR 500 SC

broskvo

25.3.09

TOLUREX 500 SC

ovocné školky

25.3.09

GOLTIX TOP

ovocné školky

25.3.09

DURSBAN 10 G

ovocné stromy
!! NENÍ POVOLEN V IP !!

25.3.09

AFALON 45 SC

mladé výsadby, ovocné školky

15.2.09

EKOL

ezimující šk dci
(v souladu s registrací Reldanu !)

12.12.07

MORSUVIN

ovocné d eviny

Podrobnosti o všech povolených p ípravcích a jejich indikacích jsou na webových stránkách
Ovocná ské unie R: http://www.ovocnarska-unie.cz/minority.php
Jednání a administrace dalších p ípravk pokra uje. Aktuáln jsou v ízení pro rozší ení p ípravky:
Sanmite, Delan a Kumulus.

Spole enská rubrika
Rozlou ení s Ing. Stanislavem V covským
V polovin zá í uzav el svou dlouhou životní cestu nestor eského zem lství a ovocná ství,
Ing. Stanislav V covský (1911-2009).
Dovolte, abychom v n kolika v tách p ipomenuli pana „ Radu“ V covského i t m z Vás, kdo nem l
íležitost se s ním seznámit b hem jeho aktivního života.
Stanislav V covský se narodil v rodin gymnasiálního profesora d jepisu. Rodina m la blízký vztah
s lidmi z okruhu presidenta Masaryka, zejména se S. G. Jarkovským, jež p sobil ve funkci
presidentova majordoma.
Po absolvování ovocnicko-vina ské školy na M lníku vystudoval v Praze vysoké u ení
zem lského zam ení a taktéž absolvoval n kolik semestr léka ské fakulty. Za první republiky
se podílel na správ státních statk na jižní Morav a ve východních echách. Posléze se v noval
výuce na zem lských školách. Po druhé sv tové válce nastoupil na Ministerstvo zem lství, kde
sobil ve funkci ministerského Rady. V rámci „o istných“ akcí 50. let byl nucen tuto funkci
opustit a n jakou dobu pracoval v d lnické profesi mimo obor. Poté se dostává do Pražských
vina ských závod , odkud p estupuje na zkušební stanici ÚKZÚZ v Dob ichovicích (zkoušení
odr d ovocných druh ). V roce 1962 je vybrán na místo vedoucího pro nov zamýšlené odd lení
ovocných druh a révy vinné (ÚKZÚZ). Toto odd lení nebylo nakonec z ízeno a tak se stává
vedoucím odd lení sadby v rámci odboru osiv a sadby, odkud po átkem 70.let odchází do penze.
Prakticky po celý život se krom ovocnictví v noval aktivn historii, p sobil v n kolika
historických kroužcích a mimo jiné aktivity byl též dlouholetým lenem Cechu eských vina .

Poradenství
Pro ovocná ské podniky v oblasti dotací, integrované produkce, cross-compliance, p ímých plateb,
spole né organizace trhu s ovocem a dalších problematik Vám poskytnou s podporou Ministerstva
zem lství R v rámci projektu "Vstupní konzultace" mailem, telefonem nebo osobn na našem
pracovišti tito poradci:

Ing. Martin LUDVÍK

603 227 889

unie@vol.cz

Ing. Miroslav LÁNSKÝ

737 630 329

lansky@vsuo.cz

Ing. Zde ka KLEMŠOVÁ

733 191 557

klemsova.zdenka@seznam.cz

Ing. Václav KOB LUŠ

604 915 360

v.kobelus@seznam.cz

Ing. Roman CHALOUPKA

734 443 166

oucr@seznam.cz

Poskytování poradenství se týká malých a st edních podnik .

Neváhejte nás kontaktovat, poradenství je Z D A R M A !

Poradenství je ur eno výhradn pro leny Ovocná ské unie R !

Ceny
Ceny ovoce v 39. až 41. kalendá ním týdnu 2009
Ceny
Ovoce

P stitelské

JABLKA tuzemská
Bohemia
V
I.
Golden Del.
V
I.
Gala
V
I.
Gloster
I.
Rubín
V

10 -14
6 - 12
6,50 – 15
5,50 - 12
7,50 – 15
5 – 12
8 – 10
7,50 – 16

I.
I.
V
I.
V
I.
V
I.

5 - 12
8 - 10
11 – 14
7 – 10
8 – 12
6 – 10
7,50 – 12
5 - 10

Jonagold
Rubinola
Spartan
Šampion

JABLKA dovoz
Golden Del.
Granny Smith
Gala
Gloster
Jonagold
Fuji
HRUŠKY
dovoz
tuzemské
BLUMY
POMERAN E
MANDARINKY
CITRONY
BANÁNY
GRAPEFUITE bílé
ervené
VINNÉ HROZNYbílé
ervené

8 - 15

Spot ebitelské

22
17,90 – 25,90
13,90 – 24,90

14,90 – 27,90
18,90 – 20

9,90 – 14,90
16,90
24,90 – 29,90
24,90 – 39,90
19,90 – 29,90
19,90
18,90 – 24,90
26,90 – 25,90
34,90 – 36,90
15,90 – 30
32,90 – 39,90
21,90 – 32,90
20 – 39,90
29,90 – 45,00
19,90 – 29,90
26,90 – 39,90
26,90 – 39,90
24,90 – 52,90
25,00 – 59,90

JAHODY tuzemské
dovoz
KIWI
K /ks
ŠVESTKY tuz.
dovoz
BROSKVE

6 - 10

39,90/250g
100,00
3 – 6,90
15,90 – 20
34,90
25 – 34,90
(-IŠ-)

Akce 2009
Rostlinoléka ské dny
eská spole nost rostlinoléka ská ve spolupráci s MZe a SRS po ádá 4. a 5. listopadu 2009 XII.
"Rostlinoléka ské dny". Letošním úst edním tématem je "Rostlinoléka ská pé e - faktor stabilizace
výnosu a kvality zem lských plodin ".
Místem konání konference jsou Pardubice. Další podrobnosti a celý program naleznete na
www.rostlinolekari.cz

Agritechnica
Nejv tší celosv tová výstava zem lské techniky, Agritechnica, se koná ve dnech 10 – 14.
listopadu v n meckém Hannoveru.
V 18-ti výstavních halách rozkládajících se na více než 32 ha bude vystavovat na 2.000
vystavovatel . Více na www.agritechnica.com

Seminá pro p stitele ovoce
Dne 19.listopadu 2009 po ádá Školka ský svaz OU R v Hradci Králové (Aldis) tradi ní podzimní
seminá pro p stitele ovoce. Program bude zve ejn n na webových stránkách OU R.

