Vážení lenové Ovocná ské unie R,
máte v ruce poslední tišt né íslo Zpravodaje Ovocná ské unie R, který v této podob
vycházel tém osmnáct let. Letošní Valná hromada naší unie rozhodla o ukon ení jeho
vydávání. K tomuto rozhodnutí nás vedly dva d vody. Jednak velká finan ní náro nost,
jelikož jedno íslo Zpravodaje stálo i s poštovným více jak 20 tisíc, tak i ta skute nost, že
drtivá v tšina našich len , zejména Vás, kte í aktivn podnikáte, využíváte ke své práci
internet. Proto bude od po átku roku 2011 Zpravodaj nahrazen elektronickým periodikem
„Marketing ovoce“, který bude rozesílán e-mailovou poštou 2 x m sí , tedy celkem
obdržíte 24 ísel ro . Více jak t etina len tento „Marketing ovoce“ dostává e-mailovou
poštou již adu let. D íve bylo toto zasílání zpoplatn no, ale od roku 2010 je již „Marketing
ovoce“ distribuován zdarma. Každý len Ovocná ské unie R má tak nyní možnost nechat
si zasílat tento informa ní elektronický asopis zdarma a získá tím místo p ti tišt ných ísel
Zpravodaje až 24 elektronických zpráv. Marketing ovoce obsahuje adu aktuálních informací
z oblastí trhu, cen, dotací a dalších a dostává se k Vám rychle a s minimálními náklady. Cílem
je poskytnout více informací celé lenské základn o aktuálním d ní i o naší innosti. Žádám
tak každého lena, který má zájem dostávat dvakrát m sí
Marketing ovoce, aby zaslal
mailem na adresu oucr@seznam.cz žádost o jeho bezplatné zasílání z e-mailové adresy,
kam jej bude chtít následn posílat. Sou asní odb ratelé Marketingu ovoce jsou za azeni
v databázi automaticky.
Vážení p átelé, dovolte mi pop át Vám klidné Vánoce, hodn zdraví, úsp ch a št stí
v roce novém a p eji všem pro rok 2011 také dobrou a kvalitní úrodu a d stojné ceny za ni !
Rovn ž d kuji za výbornou spolupráci v letošním roce.

Ing. Martin Ludvík
p edseda Ovocná ské unie

R

ESKÉ JABLKO = DOBRÝ SKUTEK

Ovocná ská unie eské republiky (OU R) p ipravila pro p edváno ní dobu tradi ní
dobro innou akci. V pr hu prosince 2010 poskytnou lenské podniky OU R zdarma jablka
pro ústavy sociální pé e, d tské domovy,
domovy d chodc a do dalších obdobných
za ízení. Akce prob hne ve všech regionech
R. Více jak 40 ovocná ských subjekt
daruje jablka, jako symbol eských vánoc, do
tém 80 ústav . Tuto tradi ní dobro innou
akci po ádá Ovocná ská unie
R již
ináctým rokem. Letos tak chceme darovat
zhruba 7 tun jablek t m nejpot ebn jším.
Zárove chceme upozornit naši ve ejnost, že
po letošní sklizni máme ve skladech kvalitní
konzumní jablka, kterými budeme zásobovat
náš trh po celé zimní období. Také vyzýváme
další producenty potravin, aby se k této akci p ipojili, abychom v této p edváno ní dob
spole
ud lali dobrý skutek a upozornili na to, že je u nás dostatek kvalitní zdravé, eské
produkce.

Ovocná ská unie eské republiky

Z jednání p edsednictva OU R konaného 24.11.2010 v Holovousích
ítomni:
Dle presen ní listiny; (omluveni: Libuše Vítková, Jaroslav Muška).
Zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.
Úvod
edseda OU R p ivítal p ítomné a pod koval za jejich aktivní ú ast. V úvodu p edsednictvo
poblahop álo k životnímu jubileu Ing. Ji in Homolové, tajemnici OUMS a MUDr. Alici
Žertové, p edsedkyni SU-OŠD.
VŠÚO
editel VŠÚO, Ing. Václav Ludvík, informoval o situaci podniku ve vztahu k novým
výzkumným projekt m. Pro rok 2011 je rozsah ešených projekt na úrovni letošního roku,
ovšem na další období usp l jen jeden projekt (ozdravování). Budoucnost aplikovaného
výzkumu je nejistá, preferován je prakticky jen akademický výzkum. Dobrou zprávou je
úsp ch v rámci opera ního programu pro vzd lávání. V rámci tohoto programu bude
ipraven cyklus odborných seminá .
Projekt na vybudování nového výzkumného centra je stále posuzován v dalších kolech
negocia ních ízení.
Ke dni 31.12.2010 odchází do výslužby po 41,5 letech sou asný editel VŠÚO Holovolousy
s.r.o., Ing. Václav Ludvík. Nadále se bude v novat práci tajemníka V OU.
Sou asná situace a výhled v odbytu jablek a hrušek
Produkce jablek byla v letošním roce negativn ovlivn na pr hem jarního po así prakticky
v celé Evrop . Podle odhad sklizn k 1.6. se u nás p edpokládal proti lo skému roku asi 6%
propad v produkci. V rámci celé Evropy se odhadovala meziro ní ztráta ve výši 11% (proti
íletému pr
ru 7%). K 1.9. byl již odhadován meziro ní propad sklizn EU u jablek 15%,
v rámci R pak 19% (118 tis.t). Skute ná sklize se však jeví ješt nižší než odhad k 1.9.
V rámci EU je nejv tší propad zp soben neúrodou v Polsku, kde p vodní prognózy sklizn
jablek p edpokládaly sklize ve výši 2,2 mil t, zatímco k 1.9. bylo hlášeno jen 1,7 mil t.
Nejv tší propad nastal u ´Jonagoldu´ a ´Rubínu´, kde se projevila alternace. Podíl
prvot ídního a výb rového ovoce je podstatn nižší. Díky asnému nástupu chladných nocí je
ovoce dob e vybarvené a vyzrálé a sklize byla ukon ena d íve než v p edešlých letech.
Dobrá je realizace moštového ovoce, cena nadále stoupá.
Naskladn ní jablek v R k 1.11. (31.260 t) je oproti lo skému roku nižší o 29%, oproti
íletému pr
ru o 22%. Katastrofáln dopadla sklize jádrovin zejména na severní Morav .
Naskladn no zde bylo pouhých 2.000 t (-70%). Propad v naskladn ní na jižní Morav iní asi
30% a ve st edních echách asi 42%. Naproti tomu ve východních a severních echách je
rozdíl v naskladn ní oproti p edchozímu roku menší.
Letní jablka se prodávala dob e a na trhu se prakticky nesetkala s lo skou produkcí.
Vzhledem k nízké zásob jablek v rámci EU se ast ji objevují dovozy. Naše domácí
produkce bude pravd podobn prodána b hem jara. Realiza ní ceny jsou vyšší, ovšem cena
jablek v obchodních et zcích byla oproti farmá ským cenám zvýšena neúm rn .
Produkce hrušek byla v EU za posledních 10 let nejnižší v bec. Celkový propad v rámci EU
byl k 1.9. odhadován na 19%. V rámci R propad p edstavoval 34%. Naskladn ní hrušek
v R je sice oproti lo skému roku vyšší (1.237 t), ovšem vzhledem k potenciálu mladých
výsadeb se jedná o nižší sklize . Oblast Moravy p edstavuje z tohoto objemu pouhých 58 t.
Dobrá úroda hrušek byla v severních a východních echách. Cena hrušek v obchodní síti
bude z ejm vyšší než v jiných letech.

Zpráva o stavu, innosti a programu regionálních unií
OVOCNÁ SKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA
V roce 2010 p ijali 5 nových len (celkový po et len je 173). 3 lenové byli vylou eni, 2
lenové z OUMS vystoupili a jeden len zem el. Zaplaceno je 75% lenských p ísp vk .
Ve Velkých N
icích organizovali ve spolupráci s BASF odborný seminá (byla dobrá
diskuze a velká ú ast). Na podzim prob hl zájezd do Ma arska a Rakouska. Odborn
zajiš ovali podzimní Flóru Olomouc.
Skute ná sklize je ješt nižší nežli odhad k 1.9. – ovoce po první probírce sice dob e
vybarvilo, ale nedorostlo.
V Brn se konají farmá ské trhy – je to dobrá p íležitost k propagaci ovocná ských firem
v okolí m sta, zájem o ovoce a zeleninu je.
Poslední p edsednictvo se sejde 15.12.2010.
Pro p íští rok p ipravují školení v ezu na klik (21.1.2011), tradi ní setkání na Skalském
Dvo e ve dnech 23-24.2. (hlavním tématem bude proliferace jablon ). Záv rem srpna 2011
ipravují odborný zájezd do Holandska a Belgie.
VÝCHODO ESKÁ OVOCNÁ SKÁ UNIE
Od posledního p edsednictva se sešli 3 x. lenská základna p edstavuje 171 osob. lenské
ísp vky jsou s výjimkou 2 len uhrazeny. Representovali ovocná ství na Hradeckých
dožínkách, a v rámci regionálních potravin. Poskytli vzorky odr d na zahradnické výstavy –
ín, astolovice, Kopidlenský Kvítek. Ú astnili se též expozice na podzimní Fló e; na
30.11. p ipravili seminá pro p stitele ovoce.
Vyzvali leny k ú asti na farmá ských trzích.
Poslední zasedání p edsednictva V OU se uskute ní 14.12.
Pro rok 2011 p ipravují vydání nového adresá e, ovšem ani po opakované urgenci se aktuální
data len neda í shromáždit. Po ovocná ských dnech p ipravují školení v ezu na klik
(20.1.2011). Tradi ní setkání na Se i se uskute ní v termínu 17-18.3.2011
ST EDO ESKÁ UNIE-OVOCNÁ SKÉ A ŠKOLKA SKÉ DRUŽSTVO
SU-OŠD ítá 54 len . Od posledního p edsednictva se sešli 1x. Prob hla 4.ro ník
kolv trání, kterého se ú astnilo 80 lidí. Na podzim se reprezentovali na výstav Zem lec
v Lysé nad Labem, kterou navštívilo 27.000 lidí (byli jediným nekomer ním stánkem, ovšem
návšt vníci výstavy by rádi p kné ovoce i nakoupili). Ú astní se akce „ eské jablko = dobrý
skutek“. Na ZŠ v Kolín p ipravili p ednášky o výživ a ochutnávku. Dokon ují publikaci
k historii ovocná ství na Kolínsku.
Poslední zasedání prob hlo 25.11. v Kutné Ho e.
UNIE OVOCNÁ
JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ECH
Mají stálou lenskou základnu (42 len ).
Representovali ovocná ství na výstav Zem Živitelka. Ze strany výstavišt byl zájem o ú ast
ovocná na farmá ských trzích (p i konání výstavy Hobby), což ovšem v pr hu sklizn
nebylo ze strany ovocná možné.
Ve dnech 5 a 6.11. spolupo ádali s MAS a mikroregionem „Slavnosti plod “ v Malovicích.
V rámci této akce po ádali sout ž jablko roku a degustaci destilát . Jarmark, jež byl sou ástí
slavností, zaznamenal velký úsp ch. Ovocná i m li možnost stánku k prodeji zdarma. Akci
navštívilo asi 2.000 lidí (vstup byl zdarma, naživo hrála kapela Buty a z akce byl po ízen
propaga ní film). V roce 2011 se akce bude opakovat – tentokráte v Mí ovicích.
Na prosinec p ipravují ve spolupráci s Agrospolem školení v ochran rostlin.
UNIE OVOCNÁ
SEVERO ESKÉHO REGIONU
Od posledního zasedání m li v regionu 1 VH a 2 p edsednictva. UOSR má 48 len (2
lenové vstoupili, 1 vystoupil). P ipravili n kolik akcí - na erveném Hrádku, v Chomutov ,
23. 11. se v Litom icích konala degustace hrušek s ú astí 90 lidí.
Dne 7.12. mají VH; na 11.12. p ipravují akci eské jablko = Dobrý skutek.; na 20.12.
ipravují ve škole v Ústí nad Labem degustaci odr d spojenou s prodejem.

novali se p íprav Zahrady ech, kterou letos navštívilo mén návšt vník .
Na leden p ipravují školení v ezu.
Zahradnický ples se koná 18.2.2011 ve Mšených Lázních.
Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz
SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY P STOVÁNÍ OVOCE
Svaz sdružuje 273 osob. Seminá e v Milovicích se ú astnilo 120 ú astník . V rámci
dota ního titulu 1 R.a. bylo v roce 2010 svazem potvrzeno 63 žádostí s celkovou vým rou
340 ha.
Záv rem roku vyjdou nové sm rnice SISPO dopln né seznamem zakázaných ú inných látek.
ŠKOLKA SKÝ SVAZ
edsednictvo se sešlo 6 x. (poslední prob hlo 25.11.). Svaz sdružuje 50 platících len (1
vystoupil, 4 noví byli p ijati). Pro rok 2010 byl zaveden úsporný rozpo et. Svaz pracuje
formou terénních setkání. Je vydáván 16. Ro ník tišt ného ob asníku „Školka “, který je
nutno do budoucna více dopl ovat odbornými lánky.
Na podzimní etap Flóry provozovali poradenský stánek a poda ilo se p ipravit venkovní
expozici výp stk . Prodej v drobném se zdá být horší, zejména na Morav . Dovážejí se
broskvon z Ma arska.
Na 17.1. p ipravují seminá a valnou hromadu. Akce se koná, stejn jako loni, ve Svobodných
Dvorech (p edm stí HK).
SVAZ SKLADOVATEL OVOCE
Dne 20.5. se konala VH v Lednici. Pracují na zkouškách nových technologií skladování
(Smartfresh a Ozon). Pokusy se Smartfreshem jsou povoleny v 9-ti podnicích (záv ry budou
edneseny na n kterém ze seminá ). Metoda skladování v atmosfe e ozonu je výhodná pro
letní ovoce, kde p ináší úsporu energie nutnou pro chlazení.
OU R
Zú astnili jsme se seminá e k šarce peckovin v Lednici, organizovali jsme 2 x technickou
exkurzi a školení pro inspektory SZIF. Zajistili jsme technickou exkurzi pro holandské
poradce. Podíleli jsme se na novele p edpis Spole né organizace trhu s ovocem a zeleninou
(nov zanesena možnost stahování ovoce z trhu pro organizace producent ), spolupracovali
jsme p i tvorb situa ní a výhledové zprávy – Ovoce (od letošního roku již nevychází tiskem;
k disposici bude jen na webu MZe), zpracovali jsme funk ní úkoly pro MZe, spolupracujeme
v rámci odboru potravin (v etn zpracovaných) – ádné ozna ování p vodu potravin,
zabýváme se rostlinoléka skými p edpisy. Zajiš ujeme odborné poradenství formou vstupních
konzultací, vydáváme elektronický Marketing ovoce – zdarma pro leny. V prosinci vyjde
naposledy tišt ná podoba Zpravodaje OU R (snížení výdaj OU R). Spolupracujeme
s Agrární komorou R (v etn zastupování v Bruselu na jednáních COPA-COGECA
v sektoru ovoce a zeleniny).
Vydali jsme nový propada ní letá ek formátu A6 v nákladu 100.000 ks. Na T 24 byl
ipraven 10 minutový spot o ovocná ství. Na podzim byly p ipraveny a vytišt ny nové
plakáty formátu A2 – p ehled doby zrání a opylovacích pom
doporu ovaných odr d
peckovin a jádrovin.
Financování OU R v roce 2011
edseda OU R seznámil p edsednictvo s p edb žným výsledkem hospoda ení OU R
v letošním roce. Kontrolní komise ve své zpráv vyzvala regionální ovocná ské unie ke
zvýšení p ísp vku OU R (p ísp vek od region iní 200.000 K ro
a nebyl od roku 2003
n / ástka p edstavuje sumu cca 16 K /ha sad /).
edsednictvo, s ohledem na schodek v rozpo tu OU R v roce 2011, rozhodlo o navýšení
ísp vk region . Výše p ísp vk bude na programu jednání na lednovém p edsednictvu.

Dotace v roce 2011 (zm ny, návrhy)
V rámci dota ního programu 1R. by m lo být vyplaceno 50 mil K . V rámci 1.R..a. bylo
požádáno v roce 2010 (shodn jako p edchozího roku) o restrukturalizaci 340 ha. V rámci
podtitulu 1R.b. bylo požádáno o rekordních 295 ha (v roce 2009 to bylo 17 ha). Na budování
kapkové závlahy bylo uvoln no 20 mil K a z toho na projekty do sad byla ástka ve výši
16,5 mil K .
Pro rok 2011 se po ítá v titulu 1R a s ástkou 30 mil K , v rámci titulu 1 I.(závlahy) 10 mil
.
ástka SAPS byla stanovena na 4.060,80 K /ha zem lské p dy, Top-Up (národní
dorovnání) pak ve výši 514,10 K /ha. V roce 2011 nebude ástka Top – Up do sad z ejm
vyplácena.
V rámci Programu rozvoje venkova bude otev eno kolo pro modernizaci podniku (1.1.1.) až
v ervnu.
Novinky v rostlinoléka ských p edpisech
Tajemník OU R informoval p edsednictvo o zm nách v zákon 326/2004, o rostlinoléka ské
pé i, o nové sm rnici Rady 128/2009, o trvale udržitelném používání pesticid .
V rámci restrukturalizace SRS byla zrušena samostatná obvodní odd lení (okresní správy).
Inspento i nadále p sobí ve svých regionech, ale v rámci oblastních odd lení byli rozd leni
podle odbornosti (terénní inspekce, zkoušení p ípravk , vývoz/dovoz a poradenství).
V rámci novely z. 326/2004 byly p ijaty p ipomínky OU R ke zjednodušení povinnosti
hlášení aplikace pesticid škodlivých pro suchozemské obratlovce (hlásit by se m la nov jen
aplikace rodenticid ). Zjednodušení by m lo nastat u žádostí o minoritní registrace. V další
novele, která by se m la p ipravovat od po átku roku 2011 se zam íme zejména na
problematiku aplikace pesticid ve vzahu ke v elám a na podmínky ud lení odborné
zp sobilosti k zacházení s p ípravky na ochranu rostlin.
Podle sm rnice 128/2009 by od roku 2014 m ly být uplat ovány obecné zásady integrované
ochrany u všech p stovaných komodit. Detaily bude ešit tzv. Národní ak ní plán, do jehož
ípravy v rámci R se OU R aktivn zapojila. Detailní zásady integrované produkce bude i
nadále možné uplat ovat na dobrovolném základ .
Informace o kontrolách SISPO
V letošním roce provedla nezávislá kontrolorka SISPO, Ing. Klemšová, kontrolu u 75
subjekt . Závady byly zjišt ny u 10 subjekt (ponejvíce chyb jící rozbory na t žké kovy a
rozbor závlahové vody).
Z 260 len byl certifikát ud len 144 len m. Mezi nej ast jší porušení pat ilo neposlání
záznam . V SISPO zakázaná ú inná látka byla použita v jednom p ípad .
Informace z jednání COPA-COGECA
Jednání pracovní skupiny C/C a poradního výboru Komise se zam ilo v den p edstavení
sm rování spole né zem lské politiky po roce 2014 komisa em pro zem lství, Dacianem
Ciolosem zejména na toto téma. Z dalších d ležitých témat to byla krize zpracovatelského
sektoru v Evrop a neférové obchodní praktiky obchodních et zc .
Dokument Komise COM(2010)672/5 p edstavuje zatím jen nástin obecných rys . Z obecných
zásad by m la vstoupit do pop edí p ímá podpora tzv. „aktivních zem lc “ (nikoliv
podpora údržby golfových h iš ). D raz bude kladen zejména na malé farmá e (pro R
nemusí být toto hledisko ve výsledku p ínosem). Podpora myšlenky LFA bude zachována, ale
pravidla je nutno stanovit jinak.
Jsou nastín né 3 scéná e: A – uchovat SZP v sou asné podob , B- modifikovat sou asná
pravidla, C – podporovat jen AEO (zelená) opat ení. Možnosti A a C by znamenaly pon kud
razantní zm nu. St ední cesta bude p edstavovat zachování podpory modernizace, ovšem

podmín né ur itým „zeleným“ podtextem. Z hlediska velkých farem v R by zvlášt
negativní dopad znamenalo tzv. zastropování plateb na jednu farmu.
11. Ovocná ství na Ukrajin -Prognosfruit 2010
Tajemník OU R p ednesl stav ovocná ství na Ukrajin s promítáním fotodokumentace.
V oblasti centrální Ukrajiny jsou zakládány nové výsadby o rozlohách n kolika 100 ha.
které spole nosti jsou vlastn né zahrani ním kapitálem. Benefitem je p edevším otev ený
ruský trh, vyšší realiza ní cena jablek, nízké pracovní náklady a velmi úrodná p da.
Nebezpe í jsou pak možné problémy s vedením samotné spole nosti a kontinentální pr h
po así.
12. P íprava Ovocná ských dn
Ovocná ské dny se budou konat ve dnech 18-19.ledna 2011 v hradeckém Aldisu. Dne
17.ledna se bude konat Školka ský den – stejn jako v lo ském roce v penzionu u Jána na
periferii HK ve Svobodných Dvorech. Po ovocná ských dnech se bude konat 20.1.
v Dolanech (NA) školení v ezu na klik (jádroviny) pod taktovkou nizozemského poradce
Leona Jahae. Školení v ezu jádrovin a peckovin bude pokra ovat na Morav 21.1. v sadech
Libora Kahouna (Stošíkovice –ZN).
Program akcí je v t chto dnech dokon ován a bude v p edstihu zve ejn n na webových
stránkách, v Marketingu ovoce a Zpravodaji OU R.
Za azeno bude n kolik p ednášek zahrani ních host .
Spole enský ve er se bude konat v hotelu ernigov.
13. Výstavnictví
eské ovocná ství bylo presentováno na výstavách Salima - Brno, Zem Živitelka- eské
Bud jovice, Zahrada ech – Litom ice, Flóra Olomouc a Zem lec v Lysé nad Labem.
Regionální ovocná ské unie presentovali naše ovocná ství na celé ad regionálních a
nadregionálních akcí (viz. innost regionálních unií). Další ú ast na výstav Salima s malým
zájmem návšt vník je t eba do dalších let zvážit.
14. P edváno ní akce „ eské jablko = dobrý skutek“
Tradi ní propaga ní akcí se stalo „ eské jablko = dobrý skutek“. Seznam firem, jež se
akce zú astní je t eba p ipravit do 3.12.2010.

R zné a diskuse
edsednictvo diskutovalo nad revizí postupu hlášení cen ovoce (zjiš ováno pro SZIF)
a o metodice šet ení dat.
edsednictvo bylo informováno o vzniku ob anského združení Biosad.
OU R pro ÚZEI v rámci spolupráce zajiš uje ekonomické informace ve vazb na
stování a realizaci ovoce. OU R d kuje podnik m, jež se zavázaly data pro tento
výzkum poskytnout.
Fa BASF nabízí vstupenky na výstavu Fruit Logistica (Berlin). OU R nebude v roce
2011 zájezd organizovat.
Zapsal: Ing.Roman Chaloupka
Tajemník OU R

Zásoby jádrovin v R k 1.12.2010
Zásoby jablek meziro

nižší o 30 %, v tšina bude z dovozu

Holovousy (Ji ínsko) - eští p stitelé k 1. prosinci uskladnili 29.695 tun jablek, což je o 30
procent mén než loni. V porovnání s p tiletým pr
rem to je o 22 procent mén a
edstavuje to nejmenší zásobu za poslední léta. V tšina jablek na eském trhu tak bude z
dovozu. Ceny jablek jsou nyní meziro
výrazn vyšší. TK to dnes ekl p edseda
Ovocná ské unie R Martin Ludvík.
V nízké zásob se odrazila slabá sklize z d vodu nep íznivého deštivého po así v dob kv tu
strom . Podle posledního odhadu ze zá í má sklize meziro
klesnout o 19 procent na
necelých 118.000 tun. To by byla druhá nejnižší úroda od roku 1995. Kone ná ísla sklizn
budou známá v lednu, ale podle Ludvíka z ejm budou ješt nižší než odhad.
Výpadek letos postihl i ostatní zem v Evrop . Nap íklad Polsko, které je nejv tším
producentem jablek v Evrop , eká propad sklizn o jeden milion tun na nejvýše 1,7 milionu
tun. Podle odhad se v Evropské unii sklidí letos 9,8 milionu tun jablek, a sklize tak bude
druhá nejnižší za posledních deset let. "V celé Evrop je malá nabídka, což vede k r stu cen,"
ekl Ludvík.
Sou asné ceny jablek v obchodech se nej ast ji pohybují mezi 25 až 30 korunami za
kilogram, v prodejních akcích mohou klesat pod 20 korun za kg. Naopak ceny nejdražších
jablek se blíží k 50 korunám za kg. P ed rokem byly pr
rné ceny kolem 20 korun, v akcích
padaly i pod 15 korun za kg. Farmá ské ceny se pohybují podle odr dy a kvality mezi deseti
až 16 korunami za kg, p ed rokem byly mezi šesti až 12 korunami. Nyn jší farmá ské ceny
jsou návratem k úrovni cen jablek z úrody roku 2008.
"P i vyšší cen jablek se dá letos ekat menší poptávka. Konkurencí pro jablka jsou i citrusy,
jejichž ceny jsou pod pr
rem posledních let," ekl Ludvík. Nap íklad mandarinky jsou nyní
na cenách srovnatelných s jablky. Další razantní r st ceny jablek proto Ludvík ne eká.
V esku se od prosince do konce obchodní sezony v ervnu obvykle prodá kolem 60.000 tun
jablek. Sou asná zásoba eských jablek tak po vyt íd ní a dodávce na pr myslové zpracování
pokryje necelou polovinu trhu. Obvykle bývá z dovozu p ibližn t etina jablek, nejvíce z
Polska, Itálie a Belgie.
V jednotlivých regionech v esku je p itom velmi rozdílná situace. Výpadek úrody nejvíce
postihl severní Moravu, kde je zásoba na t etin normálního stavu. "Naopak ve východních
echách je zásoba nižší jen asi o deset procent," ekl Ludvík.
Stav zásob ovlivnilo i to, že mnoho jablek bylo kv li rozvoji houbových chorob horší kvality,
a p stitelé je proto prodali na pr myslové zpracování. Ceny moštových jablek p itom letos
meziro
vzrostly tém trojnásobn na 3,50 až 3,80 koruny za kg z lo ských pr
rných
zhruba 1,40 koruny za kg.
( TK, 14.12.2010)

NASKLADN NÍ JABLEK U P STITEL A SKLADOVATEL V

R K 1.12.2010

(TUNY)

ODR DA
Spartan, Mc
Intosh
Šampion
skupina
Rubín
Gala
ostatní ran
zimní
Golden
Delicious
Idared
Jonagold
a mutace
Topaz
Melrose
Gloster
skup. Red
Delicious
Zvonkové
Ostatní zimní
Celkem

traný

Typ skladu
Chlazený

ULO
+CA

CELKEM

%
meziro ní
2009/2010

%
5-letý pr
r/
2005-2009

124

-49%

-64%

3

121

12

291

661

964

-55%

-48%

15

298

322

635

-59%

-67%

5

188

85

278

-33%

+73%

18

54

179

251

-45%

-47%

63

1356

5004

6423

-34%

-12%

689

5171

6920

12780

-27%

-23%

4

1223

1916

3143

-35%

-19%

9
7
16

404
498
860

454
84
878

867
589
1754

-25%
-43%
-1%

+8%
-37%
-8%

10

190

41

241

-

+13%

15
60

242
996

4
329

261
1385

+156%
-22%

+13%
-10%

926

11892

16877

29695

-30%

-22%

Odr dová skladba jablek naskladn ných k 1.12.2010
(TUNY)

ODR DA
Spartan, Mac Intosh
Šampion
Rubín
Gala
Ostatní ran zimní
Golden Delicious
Idared
Jonagold
Topaz
Melrose
Gloster
Skup. Red Delicious
Zvonkové
Ostatní zimní
Celkem

NASKLADN NO
CELKEM
124
964
635
278
251
6423
12780
3143
867
589
1754
241
261
1385
29695

Podíl odr dy v %
na celkovém stavu zásob
3%
2%
1%
1%
22%
42%
11%
3%
2%
6%
1%
1%
5%
100%

NASKLADN NÍ JABLEK U P STITEL A SKLADOVATEL PODLE REGION
1.12.2010 V R

K

(TUNY)

Odr da
Spartan Mc
Intosh
Šampion
skupina
Rubín
Gala
ostatní ran
zimní
Golden
Delicious
Idared
Jonagold a
mutace
Topaz
Melrose
Gloster
skup. Red
Delicious
Zvonkové
ostatní zimní
Celkem

Jižní a
západní
echy

Severní
echy

Východn
í echy

Jižní
Morava

8

104

10

2

44

73

210

343

132

162

964

14

87

173

205

13

143

635

30

6

32

105

67

38

278

14

2

101

120

14

251

2806

259

632

1324

1130

272

6423

2032

959

2820

4624

1566

779

12780

228

153

387

1139

878

358

3143

86
49
375

72
50
31

81
289
571

609
144
676

30

19
57
71

867
589
1754

St ední
echy

180

61

6
328
6192

21
45
5527

142
1842

Severní
Morava

Celkem
124

241
234
484
10017

272
4090

261
1385
29695

114
2027

NASKLADN NÍ HRUŠEK U P STITEL A SKLADOVATEL PODLE REGION
1.12.2010 V R

K

(TUNY)

Odr da
Bohemica
Boscova lahvice
Konference
Lucasova
Dicolor
Erika
ostatní odr dy
Celkem

St ední
echy

Jižní a
západní
echy

19
36
8

25
88

Severní
echy

Východní
echy

Jižní
Morava

37
100

56

19

83

6
6

20
10
250

Severní
Morava

43
146
27
30
302

3
15
37

0

Celkem

131
100
79
237
3
62
71
683
(OU R)

Skladové zásoby jablek v n kterých státech EU k 1.11.2010 (tis. t)
Stát

2007

2008

2009

2010

09/10 (%)

409

403

440

343

- 28 %

Belgie

59

63

57

52

-9%

Nizozemí

278

282

308

241

- 22 %

Rakousko

146

143

158

147

-7%

Portugalsko

113

99

113

91

- 19 %

Špan lsko

228

247

198

230

+16 %

36

58

48

31

- 35 %

1.269

1.295

1.322

1.135

- 15 %

mecko

eská republika
Celkem

(OU R, AMI)

Dotace
Stanovení sazeb Top up a SAPS v roce 2010
Jednotná sazba na plochu (SAPS) iní 4060,80

/ha zem

Top Up 2010
Zem

lské p dy.
Sazba
/jednotka

lská p da

514,10 K /ha

Chmel – decoupl.

8 126,80 K /ha

ežvýkavci

1 310,10 K /VDJ

Krávy bez trž. Produkce mléka

2 119,60 K /VDJ

Ovce/ kozy

1 000,00 K /VDJ

Brambory – škrob – coupl.
Brambory – škrob – decoupl.

1 631,20 K /t
465,30 K /t

Odd lená platba za cukr 2010 (SSP) 341,65 K /t epy.
Odd lená platba za cukr 2010 (STP) 853,67 K /t raj at.
( AK R, 12.11.2010)

Informace z jednání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova
Aktuální stav v jednotlivých osách PRV ve vztahu k zaregistrovaným žádostem (ne všechny
projekty, na které byly podány žádosti se budou realizovat; nevy erpané prost edky budou
sloužit žadatel m v dalších kolech p íjmu).

v

mld. K

osa I.

osa II. osa III. osa IV.

celkový rozpo et osy (2007-2013)

cca 21

47,8

15,8

4,9

zaregistrované žádosti

20,9

28,8

28,8

-

schválené žádosti

14,2

-

10,4

-

proplacené žádosti

7,5

20,7

5,1

0,6

(AK R, 12.11.2010)

Harmonogram p íjmu žádostí PRV na rok 2011
Jarní kolo p íjmu žádostí 15.2.-28.2. 2011 do 13:00 hod.
• I.1.3.2 Spolupráce p i vývoji nových produkt , postup a technologií (resp. inovací) v
potraviná ství
• III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního d dictví
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
V termínu 17.2.2011-2.3.2011 do 13:00 hod.
• I.3.2 Zahájení innosti mladých zem lc
Letní kolo p íjmu žádostí – 7.6.2011-20.6.2011 do 13:00 hod.
• I.1.1 Modernizace zem lských podnik
• I.1.3 P idávání hodnoty zem lským a potraviná ským produkt m
• I.3.1 Další odborné vzd lávání a informa ní innost
• II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spole enských funkcí les
• III.1.1 Diverzifikace inností nezem lské povahy
• III.1.3 Podpora cestovního ruchu
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
• IV.1.2 Realizace projekt spolupráce
Podzimní kolo p íjmu žádostí – 18.10.2011-31.10. 2011 do 13:00 hod.
• I.1.2 Investice do les
• I.1.4 Pozemkové úpravy
• I.3.4 Využívání poradenských služeb
• III.1.2 Podpora zakládání podnik a jejich rozvoje
• III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a ob anské vybavení a služby
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
(MZe, 8.12.2010)

Finan ní perspektivy eského zem

lství

Vláda projedná národní dota ní programy v zem lství v roce 2011
Národní agrární dotace mají v p íštím roce klesnout o více než polovinu z letošních 1,1
miliardy na 526,7 milionu korun, vyplývá z p edkládací zprávy materiálu. Národní dota ní
programy však p edstavují jen velmi malou ást celkových agrárních podpor. Celkový objem
dotací oboru v d sledku rostoucích podpor z EU totiž rok od roku roste.
Z celkové ástky je 410 milion korun ur eno na dotace neinvesti ního charakteru a 116,7
milionu K má zem lce podpo it p i nákupech dlouhodobého hmotného majetku.
Ministerstvo se p es celkový pokles prost edk prý snažilo zachovat kontinuitu s p edešlými
roky v pom ru finan ních prost edk pro jednotlivé programy, stojí v materiálu.
"Pro rok 2011 byl z nedostatku finan ních prost edk ze souboru dota ních program vy azen
program 15. Podpora mimoproduk ních funkcí rybník ," stojí v dokumentu. Naopak jenom
minimáln byly sníženy podpory na zachování genetických zdroj . Výrazné omezení by totiž
mohlo vést k nenahraditelným a trvalým ztrátám s mezinárodním dopadem.
eští zem lci nemohou v p íštím roce po ítat ani s plným dorovnáním p ímých plateb. Na
tiskové konferenci to uvedli premiér Petr Ne as a ministr zem lství Ivan Fuksa. P ímé
platby jsou nejvýznamn jší zem lskou dotací. Agrární komora již d íve pohrozila protesty,
pokud stát v p íštím roce touto formou nevyplatí aspo t i miliardy korun ze zhruba 4,8
miliardy, což je maximální ástka, kterou mohou na základ smluv dojednaných p ed
vstupem R do EU požadovat. Celkové výdaje v rozpo tové kapitole ministerstva
zem lství se mají v rámci úsporných opat ení v p íštím roce meziro
snížit o 2,6 miliardy
korun.
Dorovnání p ímých plateb je pro zem lce velmi citlivé téma, kv li n muž do ulic vyšli už v
minulosti. Nap íklad loni v prosinci proti plánovanému krácení plateb v Praze demonstrovalo
na 4.000 zem lc . Sn movna následn p edevším hlasy levicových poslanc p idala do
rozpo tu MZe 1,5 miliardy korun, jak rolníci požadovali.
eské zem lství je od vstupu zem do EU díky dotacím v zisku, v posledních letech p ed
vstupem kon ilo ale ve ztrát . P estože celkový objem dotací do zem lství a p íbuzných
obor byl loni rekordní a p esáhl 44 miliard K , kv li ekonomické krizi a pádu cen komodit
zem lc m klesl zisk na 3,17 miliardy korun. Byl tak nejhorší od vstupu zem do EU.
( TK, 03.11.2010, kráceno)

ehled potvrzených žádostí o dota ní titul 1.R.a. v roce 2010
jablon

hrušn

ešn

višn

slivon

meru ky

broskvon

ervený
rybíz

erný
rybíz

maliník

ha
celkem

209,47

21,87

17,00

16,65

47,16

14,58

1,20

1,21

11,07

0,00

340,21

(SISPO)

SZIF v první den výplat opat ení SAPS 2010 vyplatil již polovinu
edpokládané ástky.
Dne 01.12.2010 SZIF zahájil výplaty opat ení SAPS 2010. K tomuto dni bylo vyplaceno 3
855 žádostí v celkové ástce 7.088.852.229,42 K , tj. 49,58 %. Další platby budou následovat
v nejbližších dnech.
V roce 2010 byl po et žádostí na SAPS 25 985 ks. Tito žadatelé celkov požádali na plochu o
velikosti 3 520 662,17 ha. Celková ástka, kterou m že R vyplatit na tuto platbu v letošním
roce ur uje p íloha VII, NK 745/2010 (ES). Z tohoto dokumentu vyplývá, že pro R je
ur eno 581 177 tis. Eur. Poslední sm nný kurz p ed 1.10. (podle kterého se p epo ítávají

veškeré p ímé platby) byl ECB stanoven na 24,60 K /EUR. Výpo tem tedy dojdeme k ástce
14 296 954 tis.K . Na platbu TOP-UP má letos po n kolika úpravách jít tém 3,62 mld. K .
"Výplata p ímých plateb kon í nejpozd ji 30.6. následující rok. SZIF ale po ítá s tím, že jak u
SAPS, tak u Top-Up, který nemá z legislativy stanovenou podmínku nejzazšího vyplácení,
bude 90% žádostí vyplaceno podstatn d íve než 30. ervna 2011 (cca na p elomu ledna a
února 2011)", ekl editel SZIF Ing. Tomáš Révész.
(SZIF, 1.12.2010, kráceno)

Program PGRLF "Podpora ve form úro ených povod ových p

ek"

Cílem p edkládaného programu podpory je poskytnout finan ní prost edky na obnovu
provozu podnik zem lských prvovýrobc a zpracovatel zem lské produkce, kterým
byla zp sobena škoda na neinvesti ním majetku povodní, záplavou i p ívalovým dešt m,
emž ú elem je po ízení neinvesti ního majetku a základního stáda.
Podpora se poskytuje na po ízení neinvesti ního majetku a základního stáda ve form úro ené
ky až do výše 10 mil. K pro jednoho žadatele.
Další informace naleznete na webu: http://www.pgrlf.cz/pujcky/pujcky.php (na stránkách
vlevo naho e naleznete též menu odkazující na další informace:
(ing. Martin Fantyš, tajemník ú adu AK R)

SRS
Odborná zp sobilost pro zacházení s p ípravky na ochranu rostlin
Podle § 86 zákona . 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské pé i musí právnické i fyzické osoby,
které nakládají s p ípravky na ochranu rostlin mít platné osv ení o odborné zp sobilosti.
Zkoušky konané od roku 2006 mají p tiletou platnost, takže je nutné v roce 2011 obnovit
platnost osv ení vydaných v roce 2006.
estože VŠÚO Holovousy s.r.o. a OU R požadovaly zm nu § 86, nebyl tento § bohužel
edm tem poslední novely. Vzhledem k závažnosti tohoto ustanovení je nutné, aby osoby,
kterým platnost osv ení vyprší, absolvovaly nové zkoušky p ed komisí SRS. Školení p ed
vykonáním zkoušky není povinné.
Podrobnosti naleznete na webu SRS, který nyní naleznete pod stránkami MZe pod odkazem:
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/uzemni-utvary-srs/odborna-zpusobilost/
Pod tímto odkazem naleznete též související záležitosti jako: zkušební ád a seznam otázek.
Pro zájemce o studium problematiky vydala v letošním roce
eská spole nost
rostlinoléka ská (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1) „P íru ku odborné zp sobilosti pro
zacházení s p ípravky na ochranu rostlin“ v tišt né podob , ISBN 918-80-02-02275-6.
(OU R)

Zkušební ád pro vykonání zkoušek odborné zp sobilosti pro zacházení s
POR podle § 86 zákona . 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské pé i
1. Organizace zkoušky
Zkoušky pro získání odborné zp sobilosti pro zacházení s p ípravky na ochranu rostlin
organizuje Státní rostlinoléka ská správa prost ednictvím oblastních odbor SRS ve
spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) p íslušného kraje, která musí být v komisi
zastoupena (§ 6 odst. 4 vyhlášky . 333/2004 Sb., o odborné zp sobilosti na úseku
rostlinoléka ské pé e). Termíny zkoušky a místo konání budou vyv šeny na ú edních deskách
SRS.

2. Komise
Zkušební komise jmenuje editel Státní rostlinoléka ské správy. Zkušební komise je t lenná
a skládá se z p edsedy komise a 2 dalších len , z nichž jedním je zástupce KHS. Komise
hodnotí písemnou ást zkoušky a zkouší uchaze e p i ústní ásti zkoušky. eší sporné otázky
související se zkouškou a usnáší se o hodnocení zkoušky. P edseda komise ídí jednání a práci
komise a dbá na její jednotný a správný postup.
3. P ihláška ke zkoušce
Náležitosti p ihlášky upravuje § 6 vyhlášky. Formulá p ihlášky na zkoušku odborné
zp sobilosti je zve ejn n na www.srs.cz .
ihlášku podává uchaze (osobn nebo poštou) na adrese jakéhokoliv pracovišt a p ipojí k
ní:
a) kopii dokladu o úsp šném absolvování p íslušného odborného kurzu nebo kopii dokladu o
dosaženém odborném vzd lání a
b) kolkovou známku v hodnot 200,- K (doklad o úhrad správního poplatku).
Podání p ihlášky je zpoplatn no na základ zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v
platném zn ní, konkrétn podle položky 86 písm. c), ástkou 200,- K . Strana - 2 - (celkem 2)
4. Zkouška
Zkušební komise vyrozumí uchaze e písemn doporu enou zásilkou, osobním p edáním nebo
datovou schránkou na jeho adresu, nejmén 14 kalendá ních dní p ed konáním zkoušky o
jejím termínu, míst konání a asovém rozvrhu. Zkouška má dv ásti, písemnou a ústní.
Pokud se uchaze nedostaví na zkoušku bez udání d vodu, bude vyrozum n o konání
zkoušky v náhradním termínu s upozorn ním, že pokud se op t bez udání d vodu nedostaví,
bude z evidence uchaze o zkoušku z odborné zp sobilosti vy azen (správní poplatek v
takovém p ípad propadá).
V p ípad opakované od vodn né neú asti u zkoušek z odborné zp sobilosti již musí uchaze
komisi d vod doložit.
Písemná ást zkoušky má formu testu. Tvo í ho dva okruhy otázek, které slouží k ov ení
teoretických znalostí uchaze e:
• ze zásad správné rostlinoléka ské praxe a zacházení s p ípravky,
• z toxikologie p ípravk na ochranu rostlin a první pomoci.
Test tvo í 20 otázek s nabídkou t í možností odpov dí, z nichž jen jedna je správná. Doba na
vypracování testu je 40 minut. Pro úsp šné hodnocení testu musí být alespo 15 odpov dí
správných. Pokud uchaze neusp l u písemné ásti zkoušky, nebude mu umožn no
pokra ování v ústní zkoušce, a je hodnocen kvalifika ním stupn m „nevyhov l“.
Ústní ást zkoušky koná uchaze p ed komisí. Uchaze si losuje t i otázky ze souboru ústních
otázek. P íprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Komise
že uchaze i dát dopl ující otázku, vztahující se k nesprávn zodpov zeným otázkám v
testu.
Uchaze je hodnocen klasifika ním stupn m „vyhov l “ nebo „nevyhov l“.
Po ukon ení zkoušky je uchaze s jejím výsledkem seznámen, a v p ípad úsp šn
hodnoceného výsledku je mu vystaveno „Osv ení o odborné zp sobilosti pro zacházení s
ípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona a k výkonu odborné rostlinoléka ské innosti
podle § 81 odst. 1 písm. g) zákona“, jehož kopie se zakládá u Státní rostlinoléka ské správy.
V p ípad , že je uchaze hodnocen stupn m „nevyhov l“, obdrží písemné „Sd lení o
nevykonání zkoušky“.
V p ípad neúsp chu p i zkoušce se m že uchaze ucházet o získání odborné zp sobilosti jen
na základ podání nové p ihlášky.
(Ing. Richard Š erba, editel SRS, 10.12.2010)

Nový portál k registru p ípravk na ochranu rostlin
Níže je uveden odkaz na nový portál pro vyhledávání POR.
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=129
1886426656
(SRS)

Udržitelné používání pesticid je v souladu s ochranou zdraví a životního
prost edí
Tisková zpráva – Ministerstvo zem lství uspo ádalo diskuzní seminá k postupu a zp sobu
implementace nové sm rnice Evropského parlamentu a Rady za ú elem dosažení udržitelného
používání pesticid . To p edstavuje podle sm rnice snižování rizik a omezování vlivu
používání pesticid na lidské zdraví a životní prost edí, zvlášt podporováním integrované
ochrany rostlin a alternativních p ístup nebo postup , jakými jsou nechemické alternativy
pesticid .
Obsah nové sm rnice p esahuje rámec zem lství a dotýká se oblasti zdraví lidí a ochrany
všech složek životního prost edí. Jak zazn lo na seminá i, d ležité je klást d raz spíše na
správnou aplikaci pesticid než na snižování objemu používaných pesticid . Tak bude možné
dosp t nejen k omezení vlivu pesticid na necílové organismy, ale rovn ž k úspo e prost edk
na stran uživatele pesticid .
Jednou z povinností vyplývající ze sm rnice je p íprava národního ak ního plánu, na základ
kterého bude lenský stát postupovat p i praktickém napl ování cíl sm rnice. Ak ní plán má
být dokon en do konce roku 2012, zatímco další ustanovení sm rnice mají být realizována
postupn do roku 2014. Ministerstvo zem lství, které koordinuje p ípravu eského ak ního
plánu v úzké spolupráci s dalšími resorty, hodlá s ohledem na velmi široký rámec sm rnice již
od po átku spolupracovat také se zástupci všech zainteresovaných složek ve ejnosti.
V diskuzní ásti seminá e prezentovali názory i praktická doporu ení zástupci distributor
pesticid , výrobc biopreparát , Státní rostlinoléka ské správy,
eské spole nosti
rostlinoléka ské, rostlinoléka ských výzkumných institucí a další.
Diskuzní seminá o udržitelném používání pesticid v eské republice byl úvodním krokem
procesu p ípravy ak ního plánu k napln ní sm rnice 2009/128/ES. Dále se p edpokládá
ustavení Koordina ní skupiny pro p ípravu tohoto plánu za ú asti široké ve ejnosti v etn
internetové ve ejné diskuze. Vysoký zájem o tuto problematiku potvrdila ú ast 70 zástupc
zem lských profesních svaz , distributor p ípravk na ochranu rostlin, výzkumných
institucí, ekologických nevládních organizací a státní správy v oblasti zem lství, ochrany
životního prost edí a zdraví lidí.
(Mze)
UPOZORN NÍ PRO VÝVOZCE OVOCE A ZELENINY DO RUSKÉ FEDERACE
Tisková zpráva – Státní rostlinoléka ská správa upozor uje všechny vývozce ovoce a
zeleniny do Ruské federace o povinnosti doprovázet n které zásilky ovoce a zeleniny
bezpe nostním certifikátem ze zem p vodu dané komodity. Tato povinnost se od 25. 11.
2010 vztahuje i na p ípady, kdy je vyjmenovaná komodita vyvážena z jiného státu než je
zem p vodu.
Ruská Federace stanovila legislativní limity obsahu reziduí pesticid v dovážených zásilkách
ovoce a zeleniny. Bezpe nostní certifikát je protokol o laboratorním rozboru obsahu reziduí
pesticid v zásilce vydaný pov enou laborato í ze zem místa produkce.
V tabulce jsou uvedeny druhy ovoce a zeleniny a zem p vodu t chto komodit, u kterých p i
dovozu na území Ruská Federace musí být p iložen bezpe nostní certifikát.

Zem
p vodu Komodita
komodity
Belgie
hruška, jablko, mrkev
Bulharsko
všechny zásilky ovoce a zeleniny
Francie
hruška, jablko
Itálie
nektarinka, hrozny, jablko, hruška
Lotyšsko
všechny zásilky ovoce a zeleniny
Ma arsko
jablko, švestka, ínské zelí
mecko
jablko
Nizozemí
brambory, cibule, citrón, hruška, jablko, lilek, mandarinka,
mrkev, raj e, edkev/ edkvi ka, ervená epa, zelí
Polsko
hruška, jablko, jahody, t ešn , raj e, ínské zelí
Portugalsko
hruška
ecko
broskev, nektarinka, jablko, jahody, kiwi, mandarinka,
pomeran , hrozny
Slovensko
hrozny, mandarinka
Špan lsko
citrón, grep, mandarinka, pomeran , broskev, nektarinka,
hruška
Moldavie
jablko
Turecko
hrozny, raj e
Státní rostlinoléka ská správa vykonává dohled nad vývozy rostlin, rostlinných produkt a
jiných p edm
podle zákona 326/2004 Sb. o rostlinoléka ské pé i, a o zm
n kterých
souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . V p ípad jakýchkoliv dotaz , nebo
požadavk kontaktujte Ing. Ivetu Zahálkovou, vedoucí odd lení vn jší fytokaranténní
kontroly.
Iveta Zahálková, tel. 377 666 512, mob. 602 794 031, iveta.zahalkova@srs.cz
Jednání mezi Evropskou unií a Ruskou Federací ve výše uvedené v ci stále probíhají.
(SRS, 8.12.2010)

Mze
Situa ní a výhledová zpráva „Ovoce 2010“
V rámci úsporných opat ení nevyjde v letošním roce situa ní a výhledová zpráva tiskem.
Komoditní zprávy (od roku 2002) jsou v elektronické podob p stitel m k disposici na
webových stránkách Mze pod odkazem:
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/situacni-a-vyhledovezpravy/rostlinne-komodity/ovoce/
(OU R)

eská republika v Bruselu podpo ila modernizaci Spole né zem
politiky

lské

Tisková zpráva – Další z pravidelných Rad pro zem lství a rybá ství lenských stát EU
29. listopadu dominovala otázka rybolovných práv. V p edve er zasedání se uskute nilo
druhé setkání ministr zem lství lenských stát EU-12. eská delegace, kterou vedl
nám stek ministra zem lství pan Juraj Chmiel, akcentovala hlavn spravedlivé podmínky,

odmítavý postoj v i zastropování plateb a pot ebu dalšího zjednodušování a modernizace
SZP.
Jako každoro
v tomto období diskusi vévodila problematika rybolovných práv. Minist i
lenských stát usilovali o dosažení dohody ke stanovení rybolovných práv u
hlubokomo ských druh na roky 2011 a 2012. R podporuje vyváženou dohodu dot ených
stát , o ekává totiž stejný p ístup lenských stát k témat m sladkovodní akvakultury, která
jsou pro R, jako i ostatní vnitrozemské státy, prioritní.
Komisa pro zem lství a rozvoj venkova pan Dacian Ciolos oficiáln p edstavil Sd lení EK
k budoucí podob SZP. Delegace vesm s ozna ily dokument EK za dobrý základ pro další
diskusi, volaly po posílení konkurenceschopnosti evropského zem lství a zacílení na
aktivní zem lce. S tím souvisí pot eba jednozna
definovat, co se pod pojmem aktivní
zem lec skrývá. V tší podporu by si podle názoru mnohých lenských stát zasloužili
mladí za ínající farmá i.
Ze strany stát EU-12 s podporou ady stát staré unijní patnáctky zazn la výzva ke
spravedlivému rozložení p ímých plateb mezi lenskými státy a odstran ní historických
referencí. R, Slovensko, N mecko a Rumunsko se vyslovily proti jakémukoliv zastropování
plateb. Delegace tém jednomysln podpo ily další pot ebu zjednodušování opat ení v rámci
SZP. R ve svém vystoupení akcentovala hlavn spravedlivé podmínky, odmítavý postoj
i cappingu i pot ebu dalšího zjednodušování a modernizace SZP. Detailn jší diskuse
bude pokra ovat na prosincovém zasedání Rady, v rámci níž plánuje p edsednictví
strukturovat debatu prost ednictvím konkrétn cílených dotaz .
ijaté Záv ry Rady k dobrým životním podmínkám ps a ko ek vychází z iniciativy
belgického p edsednictví a zabývají se zejména usnadn ním volného pohybu/obchodu se
zví aty uznanými v chovu, a to hlavn z pohledu jejich welfare i možností p enosu nákaz a
eliminace chorob, v etn geneticky podmín ných. Rv této v ci požaduje, aby EU brala
ohled na zákony lenských stát . EK by se tak nov m la slad ním pravidel zabývat,
prozkoumat situaci v jednotlivých zemích a p ípadn navrhnout novou unijní legislativu.
V p edve er zasedání ministr zem lství a rybá ství se z iniciativy Polské republiky
uskute nilo druhé setkání ministr zem lství lenských stát EU-12. Vedle diskuse k
Bratislavské deklaraci V4+2 k reform SZP prob hla i stru ná vým na názor ke Sd lení
Komise k budoucnosti Spole né zem lské politiky. K bratislavské deklaraci se p ipojilo i
Lotyšsko, tím se po et signatá deklarace, která je brána jako jistá protiváha k francouzskomeckému prohlášení, zvýšil na sedm.
(Mze, 1.12.2010)

zné:
Polští zem

lci budou muset platit pojišt ní

Ústavní soud v Polsku rozhodl, že víc než milión farmá bude muset platit pojišt ní, protože
jsou považováni za podnikatele. Sou asné placení pojišt ní státem, bez ohledu na p íjmy
farmá , je podle mluv ího Soudu Marka Mazurkiewicz, protiústavní. Parlament dává nyní
vlád 15 m síc na zm nu sou asných pravidel. Již dlouhou dobu je t eba zm nit postoj k
farmá m a chovat se k nim jako k podnikatel m, íká se v prohlášení soudu. Doposud byli
všichni farmá i pojišt ni od státu zadarmo, bez ohledu na rozlohy, které obhospoda ovali.
Tato podpora stále polskou vládu jen za první polovin 2010 1,5 mld zlotych (382 m€).
(Karel Matoušek, Brusel)

Založení ob anského sdružení BioSad
Dne 7.12.2010 prob hla v Mod icích ustavující valná hromada ob anského sdružení BioSad.
Do sdružení se p ihlásilo celkem 23 len , ustavující valné hromady se zú astnilo 19 len .
Byly p edstaveny základní cíle a formy innosti sdružení, kterými jsou zejména:
- podpora a rozvoj ekologicky zam ených systém p stování ovoce
- výzkum a vývoj technologií ekologického zem lství
- poradenství v oblasti ovocná ství
- podpora biozem lství a dalších ekologicky zam ených forem hospoda ení obecn
- propagace biopotravin a zdravého životního stylu
- ochrana p írody a krajiny
- propaga ní a populariza ní innost, po ádání výstav a dalších odpovídajících akcí k
danému tématu,
- vzd lávací innost (p ednášky, seminá e, školení apod.)
- výzkumná a experimentální innost
- vedlejší innost v oblasti poradenství, aplikací a zkoušení p ípravk ochrany rostlin a
hnojiv, obchodní innost
- informa ní innost, vyhledávání a shromaž ování informací týkajících se daného
tématu, vytvá ení a vydávání metodických p íru ek, propaga ních materiál a tiskovin
a odborných publikací.
VH schválila lenské p ísp vky ve výši 1000 K za každého lena. Na p íští valné hromad
budou projednány další možnosti úhrady lenských p ísp vk v závislosti na vým e sad a
kategorii lena.
Po et len p edsednictva byl hlasováním rozší en o 2 leny na celkových 5 len . leny
edsednictva ob anského sdružení byli zvoleni Ing. Radek Vávra, Ing. Martin Bagar PhD.,
Ing. Vladan Falta PhD., Ing. Josef Viktorin a Ing. Roman Chaloupka. P edsedou
edsednictva se stal Ing. Radek Vávra z VŠÚO Holovousy.
Další VH se uskute ní do 3 m síc , pravd podobn p i p íležitosti školení OUMS na
Skalském Dvo e (23-24.2.2011).
Další informace naleznete na www.biosad.cz.
(Ing.Radek Vávra, Biosad)

Komise navrhuje zákaz p idávání cukru do ovocných džus
Komise v zá í p edstavila návrh - zcela zakázat možnost p idávání cukru do ovocných džus ;
ídavek cukru nebo medu by byl nadále možný jen u nektar , a to v maximální výši 20 %
hmotnostních. Návrh je sou ástí revize sm rnice 2001/112. Cílem návrhu je omezit p íjem
kalorií ve výživ Evropan .
Výrobci džus udávají, že na evropském trhu v sou asnosti jen st ží nalezneme džus
s p ídavkem cukru, zatímco u nektar se jedná o b žnou praxi.
Spot eba džus v Evrop p edstavuje v sou asnosti 10% spot eby nealkoholických nápoj ,
emž 87,6% je vyrobeno z koncentrátu.
(Agrafacts, 75-2010, kráceno-Ch.)

Výstavišti p ibude víceú elový pavilon
Ministr zem lství Ivan Fuksa dnes dopoledne spolu s primátorem eských Bud jovic
Jurajem Thomou, zástupci zem lského výboru PSP R a dalšími hosty a zem lskými
odborníky položili základní kámen víceú elového Pavilonu T. Jeho stavbou za tém 188
milion korun získá eskobud jovické Výstavišt pot ebný krytý prostor pro výstavy a impuls
pro sv j další rozvoj.

„Pavilon p edstavuje další p íležitost, jak zkvalitnit zem lský salon Zem živitelka. V
novém prostoru se bude moci p edstavit více zem lských výrobc a firem, a to jim pom že
v jejich podnikání,“ zhodnotil zahájení stavebních prací ministr zem lství Ivan Fuksa.
Stavba podle návrhu eskobud jovické spole nosti Atelier 8000 už za ala demolicí
stávajících objekt a p eložkami sítí. Nový pavilon o ploše více než šesti tisíc metr
tvere ních by m li stavba i dokon it v ervenci 2011. Investorem je Výstavišt
eské
Bud jovice, které spadá pod m sto eské Bud jovice.
„Bude to náš nejv tší pavilon. Umožní p edstavit celistv ur ité obory nebo výstavy,“ ekla
editelka Výstavišt Marcela Payerová. Novou budovu si budou moci zájemci pronajímat na
kulturn -spole enské nebo sportovní akce.
Multifunk ní pavilon je umíst ný severn od sou asného pavilonu Z. Propojí je chodba, takže
ob budovy budou tvo it celek. Výstavišt
eské Bud jovice výstavbou nejenom zvýší
kapacitu krytých výstavních ploch, ale zajistí i další rozvoj kulturn spole enských a
sportovních aktivit.
Akce se v areálu výstavišt po ádají od roku 1960, kdy se tam konaly regionální zem lské
výstavy. K tradi ním událostem pat í zem lský veletrh Zem živitelka nebo výstava pro
kutily a zahrádká e Hobby. Nap íklad letos navštívilo Zemi živitelku asi 100 000 návšt vník
a prezentovalo se zde více než sedm set firem.
(MZe)

Také SZIF sbírá podn ty k omezení byrokracie v resortu
Praha dne 01.12.2010 - Na základ výzvy ministra zem lství Ivana Fuksy, který požádal
zem lskou ve ejnost ke spolupráci p i sb ru podn
upozor ujících na byrokracii v
resortu, z ídil SZIF pro tento ú el e-mailovou adresu: abk@szif.cz .
Se všemi podn ty, zaslanými na tuto adresu, se SZIF bude zabývat a následn p edávat
Antibyrokratické komisi p i MZe (ABK).
(SZIF, 1.12.2010)

Ze zájezdu OUMS do oblasti Dolního Rakouska,
Ma arska a SR ve dnech 8.- 9. 7. 2010
Charakteristika ovocná ství Rakouska (2007)
Rakousko má malou plochu intenzivních sad a ást produkce ovoce, je zajiš ována z voln
rostoucích strom , která je ur ena na zpracování – mošty, destiláty, marmelády. Celková
produkce z extenzivních sad : 230 000 t jablek, 45 000 hrušek, 75 000 švestek, 27 000 t ešní
a 21 000 t drobného ovoce. Celková plocha int. sad se pohybuje na úrovni kolem 16 900 ha
(asi 5 000 p stitel ) s celkovou produkcí 250 000 t ovoce. Nejv tší plochy zaujímají jablon –
8 600 ha, švestky 2 000 ha, meru ky 800 ha, 700 ha broskvoní, 600 ha višní a 500 ha hrušní.
Nejv tší ást produkce zajiš uje Štýrsko (80%), Dolní Rakousko (15%) a Hradsko (5%).
Ro ní produkce jablek iní kolem 150 000 v odr dové skladb 65 tis.t GD, 30 tis.t ID, 20 tis.t
Jonagold, 15 tis.t Gala, 10 tis.t Elstar, 8 tis.t Braeburn, 6 tis.t Gloster, 4 tis.t. Arlet. V
Rakousku na rozdíl od N mecka i severní Italie je málo odbytových družstev – asi t i.
Nejv tší je odbytové družstvo je Steirerfrucht Wollsdorf u Gleisdorfu.
Plochy okrasných, ovocných a révových školek jsou na úrovni 1 500 ha, plocha zeleniny 11
000 ha, plocha skleník 450 ha. V tšina t chto ploch se nachází v Dolním Rakousku.
Ovocná ský výzkum je zajiš ován spole
s vinohradnickým a vina ským výzkumem –
Zem lská universita Víde , Výzkumný ústav Klosterneuburg u Vídn , Výzkumný ústav
Eisenstadt, výzkumná stanice Haidegg u Grazu. Výzkumem se také zabývají st ední
ovocná sko – vina ské školy Klosterneuburg a Krems.

Charakteristika vinohradnictví Rakouska.
Spolkový stát Rakousko má
ty i vina ské zem – Niederosterreich – Dolní Rakousy,
Burgenland – Hradsko, Steiermark – Štýrsko a Wien – Víde . Celková rozloha vinic je v
sou asné dob
46 000 ha. Nejv tšími vina skými obcemi Rakouska jsou obce Gols
(Burgenland) a Langelois (Niederosterreich), které mají ve svém katastru kolem 2 000 ha
vinic. V Rakousku je nyní na 30 000 p stitel révy vinné s pr
rnou plochou 1,5 ha vinic.
Rakouský vina ský zákon (podobn jako náš) rozeznává stolní víno (Tafelwein), zemské víno
(Landwein), jakostní víno (Qualitátswein) a víno s p ívlastkem (Prädikatswein). Má asi 5 vín
zem pisného p vodu DAC, nap Weinviertel DAC (VZ). Sou asný ha výnos je 7,0 t/ha ( R –
4,5t/ha, SR – 3,50 t/ha). Ro ní spot eba vína na 1 obyvatele - 32,4 l.
Stát ídí sektor vína prost ednictvím spolkového ministerstva zem lství (BMLFUW) - 11
osob, ty zemských ministerstev (cca 15 osob), spolkových inspektor vína (BKI) – 28 osob,
poradenství je zajiš ováno rolnickou komorou (Bauerkammer - cca 30 osob) ve spolupráci s
profesními svazy vina , Marketingovou a obchodní servisní spole ností Rakouska (AWMB).
Výzkumný ústav vina ský Klosterneuburg (cca 60 osob) a Eisenstadt (30 osob). Vina ské
školy: Klosterneuburg, Eisenstadt a Krems.

Ma arsko – oblast Sopron
Vinice jsou na jižních svazích pahorkatiny, v podstat p edh í Alp, chrán né od severních
tr . Pr
rná ro ní teplota je kolem 8,5 stup C a za rok zde spadne asi 1000 mm vodních
srážek. Oblast má asi 1 600 ha vinic Je známa svou produkcí ervených vín, p edevším
Frankovky. Z ostatních odr d se p stuje Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Rulandské modré, Leánka, Vetlínské zelené a nov i Chardonnay.
Plocha ovocných sad se nyní pohybuje kolem 75 000 ha - 34 000 ha jabloní (580 000 t), 2
800 ha hrušní 40 000 t), 5 500 ha broskvoní (25 000 t), 5 000 ha merun k (20 000 t), 3 500 ha
ešní (12 000 t), 12 000 ha višní (80 000 t) a cca 10 000 ha drobného ovoce (35 000 t) s
celkovou produkcí kolem 800 000 t ovoce.

Charakteristika ovocná ství SR.
Celková plocha ovocných sad ve SR dle ÚKSÚP Bratislava ítala k 31.12.2006 10 432 ha
etn manipula ních ploch, z toho je 6 283 ha intenzivních a 2 989 ha extenzivních sad s
evažující plochou jabloní. Za posledních 10 let se vysadilo 4 250 ha intenzivních sad s
podporou státu (571 mil. Sk), z toho 1 645 ha jabloní, 997 ha rybíz , 950 ha broskvoní, 300
ha slivoní, 180 ha merun k a 178 ha ostatních druh ovoce. SR má asi 20 000 t chlazených
skladových kapacit (podpora z fondu Sapard 113 mil. Sk). Celková produkce je velmi nízká
- kolem 40 000 t, z toho jablek je asi 90%. Po et ovocná ských subjekt je 584, z toho v
západoslovenském regionu 390 p stitel , st edoslovenském regionu 89 p stitel a 104 ve
východoslovenském regionu. ást p stitel je organizována do dvou organizací výrobc : SK
Fruit Ostratice s 11 leny, 700 ha sad s produkcí kolem 15 000 t ovoce. Ovocná ské družstvo
Bonum, Dunajská Lužná s 10 leny, produkce kolem 15 000 t ovoce. V roce 2006 byl
dosažen pr
rný výnos 11,3 t jablek, p emž n kolik p stitel dosahuje pr
rných
výnos kolem 30 – 50 t. Asi necelá polovina p stitel je organizována v OU SR.

Navštívené podniky:
Rakousko.
Fa: Obstbaumschule Schreiber, Schubertstrasse 23, A – 2170 Poysdorf, ovocná školka na Im
Gmirk 3.
Webové stránky: www.schreiber-baum.at – 18 ha ovocné školky, 6,8 ha pomologický sad
jabloní, hrušní, merun k, broskvoní, t ešní, višní a švestek na r zných podnožích (ukázkové
sady pro zákazníky). Navštívili jsme nový pomologický sad merun k (asi 2 ha) ve sponu 4 x
2 m ve tvaru štíhlého v etene s bambusem (Ø 22 mm) jako oporou a s kapkovou závlahou.
Nevyvazuje, tvar štíhlého v etene tvo í letními ezy. P íkmené pásy ošet uje likvidací plevel
okopávkou, od 4. roku použije Bastu. Asi 400 odr d merun k po 10 ks na 6 - 8 podnožích (St.

Julien, Torinel (Avifel), Wavit, Montclar (Rubira), myrobalán 29 C a meru kový semená .
Zkouší nové francouzské odr dy „Primarela“ „Primuda“. V letošním roce je velký „výpadek“
strom až 20 %. Nejvíce u odr dy Pinkcot, nejmenší u Goldrich, z hlediska podnoží nejmenší
na Wavitu (švestková podnož), z hlediska p d je Wavit velmi dobrý na leh ích typech p d.
Podnož Torinel je také dobrá, roste asi o 10% více jak Wavit, který má vzr stnost asi 50%
meru kového semená e. P i sklizni merun k za vlhkého po así (vstup bakterií) je pak také
zaznamenán v tší odumírání v tví. Z hlediska odumírání strom je podle pana Schreibera
ležité, aby stromy byly v m síci zá í „klidné“ a již bujn nerostly. ezy provádí mírné, aby
nevyvolal silný r st a je d ležité ezat za suchého po así. Pokud je období po sklizni deštivé,
lá post iky Cu. K tomu p izp sobuje celou p stitelskou technologii. Doporu uje natírání
kmínk bílou barvou s p ídavkem 3% CU. Hodn infekcí Phytoplasmami je p i množení
(o kování) stromk , proto má úzkou spolupráci s BMFLU Klosterneuburg na testaci
kovacího materiálu. Slab rostoucí stromy lze ezat v p edjarním období za suchého po así,
ovšem s následným post ikem Cu. Výnos ve t etím roce asi 5 – 8 kg ze stromu, v 5 – 6 roce
edpokládá výnosy asi 20 t/ha. Byla již sklizena velmi ranná odr da Südred – velký plod a
dobrá chu . Cena asi 1,6 – 1,8 Euro/kg, velmi velké plody 3,2 Euro/kg. Odr da Kioto (na St.
Julien), dob e plodí, citlivý na šárku, pro velkoobchod trhat jen tvrdé plody, Burgeta – bujný
st, malý plod, Goldrich – velmi výnosná, nutná probírka plod , „tvrdé plody“ dob e se
prodává. Hargrand – zraje po Goldrich, st edn bujný r st, dobrý výnos. Harogem – silný a
zdravý vzr st, pravidelné sklizn , dobrá chu a dobrá transportovatelnost. Orangered – zraje
za átkem ervence, dobrý, v tší výnosy, ale menší plody, silný vzr st. Ma arská – na
podnoži To inek, Bergarouge – (Bergeron x Orangered), v tší plody s atraktivní ervenou
barvou, velmi chutné, dobré výnosy, pozdn jší odr da. „Bergewat“ na podnoži Montclar
st edn plodná, dobré chuti. Frisson – na podnoži Torinel, velké plody nad 55 mm, pozdní
odr da, citlivá na šárku. Farco a Camingo velmi pozdní odr dy.
Ovocná ský podnik Obsthof Franz Lehner – A - 2002 Geitzendorf 17 u Stockerau
vodn smíšený zem lský podnik od roku 1999 za al vysazovat ovocné sadby, dnes
obhospoda uje 8 ha merun k, 3,3 ha t ešní, 1,8 švestek, 0,7 ha hrušní a 0,7 ha vinic. Od roku
2005 spoluvlastní ovocná ský podnik v SR – Dulovce u Hurbanova (17,5 ha merun k). Je
považován za st edn velký podnik. Švestky vysázel v roce 1990, ‚
anská rodná a
anská najbolja na GF 655/2, šíhlá v etena ve sponu 4,5 x 2,5 m, pr
rná úroda, provádí
v lét vylamování vlk (nep enáší šárku). Meru ky mají ve dvou sadech, starší z roku 1999
na palmetách, 5 x 3 m, poslední dva roky letní ez lištou, odr dová skladba: Hargran,
Bergeron, Polonéz. Mladý sad merun k z roku 2004 ve sponu 4 x 2 m, op rná konstrukce se
dv ma dráty, kapková závlaha, typ palmeta, podnož Waxva, Torinel a Wavit, v letošním roce
Ø násada. Odr dy po dvou adách - Sylvercot, Pinkot (velký výpad stromk ), Goldrich,
Harogem (malý plod), Harlayne ( ervený plod). Použil ochranu v i jarním mrazík m –
parafinové sví ky. K ochran používá p ípravky: Vystane, Signum, Cu p ípravky. Ceny 2,2
Euro/kg. T ešn mají také ve dvou sadech, na palmetách, odr dy Bleister, Johana (ranná),
Regina a Kordia, podnož Colt a mahalebka. Snaží se chemickou probírku plod (ATS) – 25
kg na konci kv tu, plody nad + 28 mm s cenou 4 Euro/kg, menším obchodník m za 3,5
Euro/kg, pojišt n na krupobití 15 000 Euro za celý podnik, dostane 50% dotaci na pojišt ní.
Ovocná ský a vina ský podnik Weinhof Aufreiter – Tanzer, A – 3506 Krems - Angern,
Dorfstrasse 34, webové stránky: www.weinhof.at www.marillenweg.at
Výsadby 3 ha merun k, 0,3 ha ovocná školka a 4 ha vinice, vinný sklep, výroba marmelád a
meru kových nektar , pálenice. Od dalších 15 menších p stitel nakupuje meru ky a hrozny.
Má penzion s restaurací (vlastní sestra), v rodinné firm mimo výrobu a vinný sklep je
vinárna pro cca 45 osob (Weingasthof). Pan Aufreiter se ženou vlastní vinici, sad merun k a
spolu s bratrem vlastní zpracování ovoce a hrozn . Pálenice má výkon do 1 000 l destilátu za
rok, což znamená II. stupe velikosti pálenice, má m icí za ízení a každý m síc p ijde

pracovník finan ního ú adu pro odpo et produkce a tím pro podklad pro výši dan z alkoholu.
U III: stupn pálenic je výroba neomezená, celá produkce jde na sklad do „celního skladu“ ve
firm a p i každém odb ru destilátu p ijde pracovník Celní inspekce, který sklad odpe etí,
odebere se požadované množství, zhotoví se ú ední záznam pro zaplacení dan z alkoholu a
pak se op t zape etí. Vstupní halu má upravenou pro p ijímání zákazník a promítání
krátkého filmu o rodinné firm . V lét po ádá meru kové výlety turistickým vlá kem
(Wachauer Marillen Erlebnisweg). Na uvítanou nabídl skleni ku meru kového nektaru.
Meru kový sad je již starší s tradi ními odr dami – Klosterneuburská, Kremžská a
Ma arská. Má chrán nou zna ku „Wachauer Marille“ V malé školce kontrolované ú ady
produkuje certifikovanou sadbu, prodává za 12 – 20 Euro 1 stromek. P stuje tradi ní odr dy,
edevším Kremžskou (má asi 50 starých strom jako genotyp), podnož Brompton. Ve vinici
má vysoké vedení se systémem Moser, ez na 1 polotaže se 2-3 ípky, odr dy VZ, RR,
Bianco a Blauburger. Ve sklepním hospodá ství je zam en na nerez tanky s obsahem 2 000 l,
celý sklep je klimatizován. Degustace 4 vzork 1) VZ Clasic – 19 0KL, 12,8 obj.% alkoholu,
2) RR 09 jakostní, ovocný typ, elegantní s buketem po lipovém kv tu. 3) Bianca – pr
rná,
hrozny z bio produkce. 4) Blauburger (MPxZW) – p kný typ, barevný. Cena vín od 6 – 10
Euro/lahev, cena meru kovice 17,5 Euro/0,35 l.
HBLA – Bundesamt Klosterneuburg, Wiener Strasse 174 A - 3400
Zemský výzkumný ústav ovocná ský a vina ský, Dr. Wurm Lothar, Mgr. E. M. Gantar.
Jejich práce je zam ena p edevším na genofondy ovocných druh a r zné p stitelské pokusy.
Založen p ed 150 lety spolu se školou, mají 24 ha orné p dy a 70 ha vinic a sad . Pokusné
st edisko (Haschov) a výsadby sad jsou na velkém kopci nad Klosterneuburgem ve velmi
svažitých polohách. Zde jsou haly a sklady na manipulaci s ovocem, pokusné chladírny,
laborato e, garáže a dílny. Na celém st edisku pracuje 1 technik se 6 pracovníky + 3
pracovníky ve skliz ové sezon .
Pokus 010 t ešn – závlahy a Agrisorb
ve sponu 4 x 3,5 m, 16 odr d na podnoži Gisela 5, m í obsah vody v p
v 10,20,30 a 40
cm.
Pokus 012 staré a nové odr dy t ešní a višní
Celkem 85 odr d (Schneiderova, Summit, Skeena, Lapins, Regina, Kordia, Glemstar, Canada
Giant, T chlovan – Morela, Köröšská, Köröšská II. a III., Kelleris, Cerella na podnoži Colt a
ptá nice, mahalebka
Pokus 011 t ešn – mechanizovaná sklize
výsadba 2009, spon 6 x 4 m a 5 x 3 m. Budou se zkoušet r zné typy set asa .
Pokus 042 Bio produkce u jabloní, 2006, spon 3,3 m x 1,1 m.
Pokus 060 t ešn , meru ky, odr dy na r zných podnožích
2008, v eteno 4 x 2 m, koruna 6 x 4 m, odr dy Bergeron, Bergarouge, Goldrich, Kioto,
Pincot, Ungarische beste na podnožích Rubira, Wavit, Brompton. Zkouší herbicid Basta na
podnože, ko enové výmladky vytrhávají ru .
Pokus 081 hrušn -bio systém
2004, 4 x 2 – 3 m, Konference na podnožích semená , kdoule A,C, Pyrodwarf
Pokus 082 meru ky – sortiment odr d
2002, Aurora, Goldrich, Sylvercot, Kioto, Orangered, Keckemeter, Bergeron, Bergaroute,
Ma arská na podnožích Rubira, Waxva (Wa x Wa), ást strom uhynulo na Pseudomas, ást
na ESFY a Verticilia. Prevence – zdravý certifikovaný materiál, vliv vektor . Výpadek asi 15
% strom .
Pokus 084 meru ky
2000, koruna 6 x 4 m, štíhlé v eteno 4 x 2 m. Sortiment odr d na podnožích GF 655/2,
Torinel. Sklize asi 10 kg/strom.
Pokus 083 meru ky – pokus s bílou barvou

2010, natírají kmínek bílou barvou + CU 2x ro , alternativa 1x ro
s menší intenzitou
ošet ování,
Založili pokus se PVC foliemi na zast ešení výsadby merun k a t ešní.

Ma arsko.
Rodinný podnik Georg Unger – Horvátlövö
Pochází z obce Perman v Burgelandu, ást ploch sad dostal v restituci po svém d dovi.
Rodinná firma byla založena v roce 2003, vlastní 120 ha p dy, z toho je 75 ha sad - 70 ha
jabloní, 3 ha hrušní a 2 ha t ešní a švestek. Ro ní úhrn srážek asi 800 mm. Závlaha na 20 ha.
Má t i traktory New Holand a 4 ma arské traktory, sklize do PVC kbelík a box palet ve
kterých to prodává obchodník m. Má jen provizorní sklady, má 15 stálých pracovník , na
sklizn + dalších 25 osob p i sklizních ovoce. Odr dová skladba: GD, Early Smith, Gala Jonica, Jonagold, Braeburn – klon Hileri, Idared, Delbart Eastival, na podnoži M 9, štíhlá
etena, spony 3,5 x 1,2 – 1,5 m. Na menší ásti d lá chemickou probírku (Dirigol) + ru ní
probírku. Zatravn né mezi adí, p íkmenné pásy ošet uje 1 x p dním herbicidem (Platge) +
další post iky p ípravky na bázi Glyphosatu. V letošním roce byly velké srážky, zna ný
problém se strupovitostí, p esto 20-ti post iky (do 9.7.) udržel „ isté“ výsadby. Letos použil
2x oleje, 2 x Cu a 2 x Síru, dále používá Chorus, Score, Clarinet, Delan, Dithane, Calypso,
Mospilan. Sklizn má na úrovni asi 30 t/ha, prodává do Rakouska, Slovinska, SR a Ma arska
za ceny kolem 0,5 Euro /kg v roce 2009.
Ovocná ský podnik A Plant Hungary Kft. H 9796 Horvátlövö, Cierje dülö 212
Dr. Árva Pál , www.majorarvaborhaz.hu
Pan Dr. Árva Pál byl dlouholetým p edsedou školka Ma arska, navštívili jsme jejich
vinárnu Major – Árva Borház , kde byla také degustace p ipravených vzork vín.
Do roku 1995 byli zem lským družstvem, pak založena nová spole nost, která má 5
vlastník . Mají 120 ha t ešní a višní, 60 ha švestek, 25 ha Jabloní, 5 ha hrušní, 20 ha o ešák a
15 ha erného bezu. Dostali 25 ha sad v restituci. Jejich filosofie je zam ena na produkci
ovoce na zpracování (š ávy), podobn cht jí zpracovávat i hrozny na mošt, u jabloní se snaží
vysazovat odr dy rezistentní i tolerantní (Pinova, Pilot, Piros, Rebella, Retina, Topaz,
Rubinola, Goldrush na podnožích MM 106.
ešn – výsadba 2004, 5 x 3 m, štíhlá v etena, zatravn ná mezi adí, pod kmeny p íkmenné
herbicidní pásy (špatn udržované). Letos velmi slabá úroda - v dob kv tu pršelo a bylo jen
50C. Sklize cht jí d lat set asa em. Odr dy Germersdorfská, Schneiderova, nové odr dy od
šlechtitele Dr. Broziga - Linda, Katalin, Margit, erné t ešn .
Pokusné plochy nových odr d – Regina, Sambers, Stein (z Weinsbergu SRN) ve sponu 3 x 1
m na podnoži Gisela 5. Letos m li ve výsadbách Blumeriellu jaapii. Letošní sklize asi 20%
normálu. U višní mimo odr du Köröšskou a jejích k íženc mají odr du Obla inska – malá
tmavá više pro cukrovinky.
Švestky – odr dy Katinka, Elena, Hanita, Tegera, Valjevka, odr dy
anské, odr dy Top
tšinou na podnoži St. Julien. V letošním roce chemicky ošet ovali 5 x, po ítají po sklizni s
dv ma aplikacemi mancozebu a síry. P edpokládají sklize asi 12 t/ha. Mají pálenici,
destilace u t ešní, višní, hrušní švestek (pálí ze t í odr d Hanita, Elena a Valjevka)
Vinice – 50 ha, vysoké vedení, 95 % modré odr dy (Fr, ZW, Merlot), bílé odr dy
Chardonnay, pat í do Sopro ské oblasti. Zkouší nové odr dy z VSV Weisberg (SRN)
Dornfelder, Acolon, Regent, Cabernet Dorsa (Dornfelder x Cabernet sauvignon.
Degustace vzork vín : 1.Chardonnay 08, 19,5 0KL, 2.NŠL T x IO 07, 3. Rulandské modré
Rosé 09, 4. FR 07, 5.Merlot 07, 6.Cuvée Dornfelder + BM 06, 7.Furmint 08, sladké víno, 15
gr zbytkového cukru.

Slovensko
Danubius Fruct, Dunajská Lužná – Ing. Vozár Jos., Ing. Turlík Peter, www.dobrejablka.sk
Ovocná ská firma založena v roce 1999, dnes má asi 110 ha intenzivních sad (80 ha jabloní
(4 000 t), 10 ha hrušní (400 t) a 20 ha t ešní (150 t) s kapkovou závlahou. V roce 1997 založili
obchodní spole nost Boni Fructi, která je samostatnou organizací a obchoduje i se zeleninou a
s jižním ovocem. Slouží jako velkoobchod s ovocem a zeleninou pro supermarkety v SR, R,
Rakousku, Ma arsku a obchodníky z Bratislavy a okolí. V roce 2001 založili ovocná ské
družstvo Bonum, jehož leny (nap . Plantex Veselé, PD Hrušov) je 10 p stitel s plochou 360
ha sad . Ovocná ské družstvo Bonum má chladírnu s kapacitou 3 500 t, nov postavená hala
s t ídi kami, nová velká optická t ídi ka na t ešn – GP Greeda (obsluha asi 30 osob) z
Austrálie, p es sklady ro
projde asi 25 000 t ovoce. P i poskliz ových úpravách pracuje ve
ech sm nách na 90 pracovník .
Veškerá mezi adí jsou zatravn na, je udržován p íkmenný herbicidní pás pomocí herbicidu
Basta nebo Rondoup. V sadech pracuje 16 stálých pracovník a 4 vedoucí sadu. Nejv tší
riziko mají s jarními mrazy, proto používají kamínka na zateplování, dnes sví ky s velkými
ventilátory na asi 7 m vysokých stojanech. U jabloní mají vybudované krytí sít mi proti
poškození kroupami. Na 9 ha t ešní starší výsadby (1999) je vybudované zast ešení foliemi.
Všeobecn všechny plochy sad p i tvarování používají vyvazování letorost a v tví, u t ešní
pak zkrucování zd evnat lých výhon . Používají na podporu r stu ko en p ezání ko en z
jedné strany stromu asi ve vzdálenosti 30 – 50 cm od kmene. Chemická ochrana je provád na
v systému IP, p esto u jabloní mají ádov kolem 20 post ik . Vydatn hnojí s kapkovou
závlahou nebo p idávají kapalná hnojiva p i ochranném post iku na list. Provádí chemickou i
ru ní probírku jablek, u hrušní jen ru ní.
Výsadba t ešní ve dvou etapách ve tvaru štíhlých v eten na podnoži Colt a PHL A, B ve
sponu 4 x 2,5 m, mladá p tiletá výsadba na podnoži Gisela 5. Odr dová skladba – p edevším
Kordia, T chlovan, Vanda. Plocha sadu pod foliemi 9 ha, plody jsou mén sladké a mén se
vybarvují, musí sklízet o n co pozd ji - více vyzrálejší plody. Hnojí plošn v m síci únoru,
i za átku kvetení do kapkové závlahy p idávají další hnojiva. Folie se roztahuje po odkv tu,
provádí d kladnou chemickou ochranu, p ed sklizní dva post iky Ca. Výška st ny asi 4 m.
ez asi 14 dní po sklizni, každoro
zmlazují. Sklizn u plodného sadu ve výši cca 25 t/ha,
na sklizni pracuje až 250 osob po dobu 8 týdn , sklize jak plošinami tak i ze žeb íku, denn
sklidí v jeden trha pr
rn 150 kg t ešní – za 1 kg 0,25 – 0,30 Euro. Sklízí se do PE
epravek na cca 7 kg, které se musí do 2 hod. odvézt a okamžit zchladit na teplotu 5 0C,
ru
se p epravky skládají p ed chladicím tunelem po 4 kusech, zakryjí se silným molitanem
a vkládají do asi 7 m dlouhého tunelu, kde chladicí medium je voda s teplotou asi 3 - 4 0C,
doba asi 8 minut, na druhé stran se nechá chvilku vykapat voda z p epravek, odstraní se
molitan a ru
se vkládají na dopravník, který transportuje tyto p epravky p ímo do chladící
komory s teplotou 2 0C. Výkon chladicího tunelu asi 2t/hod. Odtud jdou t ešn na t ídi ku GP
Greeda v hale s teplotou 5 0C. T ídi ka „sortýruje“ plody opticky a velikostn – až na 14
zných velikostí a barev. U linky je asi 25 osob. Za sm nu se vyt ídí asi 35 t t ešní.
Odbytové ceny za 1 kg: velikost nad 28 mm 4 Euro, nad 26 mm 3,5 Euro, nad 22 mm 2,2
Euro.
Výsadba jabloní ve sponu 4 x 1,2 m na podnoži M 9 se zatravn ním. Odr dy p evážn GD
(30 ha), Jonagold, Gala Must, Gala Schida, Gala Galaxy, Braeburn, Summerred, Mutzu,
Šampion, Pinova, Pink Lady, sklízí plody probírkou s velikostí nad 70 mm. Výnosy kolem 40
t/ha, v roce 2005 byly na 20 ha výnosy p es 80 t/ha. 14 dní p ed sklizní kon í se zavlažováním
a posledním chemickým ošet ením proti skládkovým chorobám..
Výsadba hrušek ve tvaru štíhlých v eten na podnoži kdoulo ve sponu 4,2 x 1,5 m. Odr dy
Alexandrine, Konference, Durondo a Lucasova. V posledních letech mají problémy s merou.
Sklizn p es 25 t/ha, na sklize využívají pojízdné plošiny.
(Ing. Jaromír epi ka, CSc.)

Organizace trhu v sektoru ovoce a zeleniny v R k 15.10.2010

(SZIF)

Ceny ovoce v 49 . kalendá ním týdnu 2010

(-IŠ-)

Ceny
Ovoce
JABLKA tuzemská
Golden Del.
V
I.
Bohemia
V
I.
Idared
V
I.
Jonagold
V
I.
Rubín
V
I.
Gala
V
I.
Topaz
Šampion
V
I.
Gloster
V
I.
JABLKA dovoz
Golden Del.
Granny Smith
Gala
Pink Lady
Red Delicious
Jonagold
HRUŠKY
dovoz
tuzemské
POMERAN E
MANDARINKY
CITRONY
BANÁNY
GRAPEFRUITE žluté
ervené
VINNÉ HROZNYbílé
ervené
KIWI
K /ks

P stitelské
11 – 16
8 - 15
11 – 14
8 – 13
11,50 – 15
9 - 14
11,50 – 15
9 - 14
13 – 16
9 – 12
11 – 14
8 - 13
8 – 14,50
12 – 14
6 – 14,50
13 - 16
9 – 13

Spot ebitelské

20 – 39,90

19,90 – 25
25 – 26,90

26,90 – 30

17,90 – 26,90
29,90 – 34,90
29,90 – 49,90
24,90 – 44,90
27,90
27,90 – 39,90
29,90
27,90 – 49,90
27,90 – 39,90
22,90 – 34,90
24,90 – 39,90
29,90 – 35
17,90 – 29,90
29,90 – 35
24,90 – 34,90
65 – 99,90
74,90 – 89,90
3,90 – 5,90

ehled akcí, pozvánky:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o.
a
Ovocná ská unie eské republiky

dovolují si Vás pozvat na

TRADI
OVOCNÁ

NÍ

SKÉ DNY

H R A D E C K R Á L O V É
kongresové centrum ALDIS a.s.

18. a 19. ledna 2011

SPOLUPO ÁDAJÍCÍ FIRMY :

MEDIÁLNÍ PARTNE I :

PROGRAM 1. DNE OVOCNÁ SKÝCH DN

2011-úterý 18.ledna

7:30 - 9:15 hodin - RE GIST RACE Ú AST NÍK
9:30

Zahájení Ovocná ských dn
editel VŠÚO Holovousy s.r.o.
Zhodnocení situace v ovocná ství
Ing. M. Ludvík, p edseda Ovocná ské unie R
Sou asná zem lská politika a rozvoj ovocná ství
Ing. I. Fuksa, ministr zem lství R
Aktuální problémy našeho zem lství
Ing. J. Veleba, prezident Agrární komory R
VI. ro ník sout že Potravina a potraviná Královéhradeckého kraje
Ing. P. Škopová, MBA, místop edsedkyn výboru ŽPZ Královéhradeckého kraje

DISK UZE
12:00 - 13:00 h odin - OB D
13:00 Trendy v odr dové skladb jabloní v R
Ing. M. Kurka, Registr sad , ÚKZÚZ Brno
Ing. R. Chaloupka, tajemník Ovocná ské unie R
13:30 Pohled na klubové odr dy jabloní
L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie
14:30 SpinTor, moderní p ípravek do ekologických a integrovaných sad
Ing. P. Filip, Dow AgroSciences s.r.o. Praha

15:00 - 15: 20 h odin –

E ST ÁVKA

15:20 Problematika zem lského pojišt ní
Ing. A. Stiborová, Ing. F. Hor

ka, eská pojiš ovna a.s., Praha

15:40 Nové odr dy t ešní vyšlecht né ve VŠÚO Holovousy s.r.o.
Ing. J. Blažková, VŠÚO Holovousy s.r.o.
16:10 Kvalitní produkce t ešní, podmínky úsp šnosti a p íležitosti trhu
E. Mozer, státní ovocná ský poradce regionu Bodensee, N mecko
17:30 Možnosti pojišt ní v ovocná ských firmách
Ing. J. Havelka, RENOMIA AGRO a.s. Praha

DISKUZE
17:45 h odin - Uk on en í l . dn e Ovocn á ských dn 2011
19:00 h odin - S P O L E
E NS KÝ V E
v r esta ur a ci h ot elu

ER

E RNIGOV

PROGRAM 2. DNE OVOCNÁ SKÝCH DN

2011- st eda 19.ledna

8.00 hodin - za átek 2. dne Ovocná ských dn
8:00 P edb žné výsledky hodnocení odr d jahodníku v simulovaných
podmínkách ekologického p stování (výzkumný projekt NAZV QH82231)
Ing. I. Pišt ková, VŠÚO Holovousy s.r.o.
8:30 Virové choroby a ozdravování odr d rybízu (výzkumný projekt QH 91224)
Ing. J. Sedlák, Ph.D., Ing. F. Paprštein, CSc., L. Svobodová, VŠÚO Holovousy s.r.o.
Prof. Ing. J. Špak, DrSc., Ing. J. P ibylová, Ph.D., Ing. D. Kubelková, Biol. centrum AV R v.v.i.

9:00 Regulace r stu a probírka plod
L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie
10:00 Stroj na redukci kv – výsledky v praxi.
Nabídka dalších stroj a za ízení pro ovocná e
Ing. P. K ek, Oslavan, a.s. Nám
nad Oslavou

10:20 - 10:40 h odin – P ESTÁVKA

10:40 Aplikace potravinového práva (cross-compliance) v zem lské praxi
se zam ením na p stování ovoce
Ing. L. Berka, Národní technická skupina Global GAP
11:00 Falzifikáty pesticid – nebezpe í dovoz
RNDr. K. Schüzner, eská asociace ochrany rostlin, Praha
11:30 Biologická ochrana jako sou ást antirezistentních strategií v IP
Ing. M. Bagár, Ph.D., Bicont Laboratory spol. s r.o., Brno
11:50 Ekologické ovocná ství a integrovaná produkce ve Velké Británii
L. Jahae, poradce Top Fruit Consultancy Ltd., Velká Británie
13:00 Metody testování a odolnost odr d jádrovin k bakteriální spále
(výzkumný projekt QH 91148)

Ing. J. Korba, Pharm. Dr. J. Šillerová, VÚRV v.v.i., Praha – Ruzyn
Ing. F. Paprštein, CSc., Ing. J. Sedlák, Ph.D., VŠÚO Holovousy s.r.o.
13:20 Využití p írodních podp rných látek v ochran proti patogenu
Venturia inaequalis (výzkumný projekt QH 92179)
Ing. R. Vávra, VŠÚO Holovousy s.r.o.
13:40 D I S K U Z E

14:00 hodin - Ukon en í Ovocn á ských dn

2011

Akce se zapo ítává do vzd lávacího programu integrované produkce v rámci SISPO.
OR GANIZA NÍ POKYNY
1. Ovocná ské dny budou ve dnech 18. a 19. ledna 2011 ve velkém sále kongresového centra ALDIS a.s. v Hradci
Králové.
2.
astnický poplatek za osobu iní (bez noclehu) na 2 dny 2.000,- K (v . DPH)
na 1. den – 18.1.2011 1.700,- K (v . DPH)
na 2. den – 19.1.2011 1.200,- K (v . DPH)
Hot o vos t n í p l a t ba = navýšení: 2 dny
+ 200,- K (2.200,- K v . DPH)
1. den + 100,- K (1.800,- K v . DPH)
2. den + 100,- K (1.300,- K v . DPH)
Z ú astnického poplatku je hrazeno vložné, odborná literatura a ob erstvení b hem akce, proto nelze rozd lit
astnický poplatek na jeden den rovným dílem.
3.

astnický poplatek poukažte k úhrad na ú et VŠÚO Holovousy s.r.o.,
KB Ho ice v Podkrkonoší, íslo ú tu 196854690217/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 2011, DI

CZ25271121
4. Da ový doklad o zaplacení ú astnického poplatku bude p edán ú astník m p i prezenci.
5. Vypln nou a vysílající organizací potvrzenou p ihlášku (potvrzení ú tárny o zaplacení ú astnického poplatku nebo
žete použít i kopii bankovního výpisu) zašlete nejpozd ji do 1 4 . l e d n a 2 0 1 1 na adresu:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o.
Holovousy 1, 508 01 HO ICE
( m žete využít fax, e-mail nebo on-line p ihlášku
na www.vsuo.cz nebo www.ovocnarska-unie.cz )

NEP

EHLÉDN

T E !!!

6. Rezervaci nocleh nezajiš ujeme. Vzhledem ke zna nému zájmu o ubytování v Hradci Králové, doporu ujeme
astník m zajistit si rezervaci nocleh co nejd íve v n kterém z hotel uvedených v p edchozí tabulce! Náklady na
ubytování si hradí každý ú astník sám v hotelu! P i sjednávání rezervace noclehu se odvolejte na Ovocná ské dny a hotel
Vám poskytne slevu na ubytování!
V p ípad , že nebude zaplacen ú astnický poplatek, resp. nebude poukázána pat
(doklad o platb ) do 14. ledna 2011, zaplatí ú astník pot ebnou ástku
v h ot o v o s t i p i p r e ze n ci !!
7. Odborný garant:

Ing. Václav L U D V Í K
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský
HOLOVOUSY s.r.o.
telefon : 493 691 180, 493 692 821-3, kl. 37
fax : 493 692 833 e-mail: reditel@vsuo.cz

8. Organiza ní zajišt ní:

Ing. Miroslav L Á N S K Ý
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský
HOLOVOUSY s.r.o.
telefon: 493 692 832 e-mail: Lansky@vsuo.cz
Ing. Martin L U D V Í K, OU R
telefon i fax: 493 692 827, e-mail: unie@volny.cz

ná ástka na ú et po adatele

Ubytování

Hotel
ERNIGOV */
Riegrovo nám stí 1494

telefon

495
814 266

500 02 Hradec Králové
Hotel ALESSANDRIA
spol. s r.o.
ída SNP 733

495
777 111

500 03 Hradec Králové
Hotel GARNI
Na Kotli 1147
502 96 Hradec Králové

495
763 600

e-mail

reservation.hc
hk
@
cpihotels.com
recepce
@
alessandria.c
z
recepce
@
hotelgarni.cz

ubyt.
kapac
.

orienta ní cena (á pokoj)
2-l žk. pokoj

300
žek

1.300,- K

l-l žk. pokoj 1.100,- K
3-l žk. pokoj 1.590,- K

Komenského 1214
500 02 Hradec Králové 2

495
514 664

hotel-stadion
@
profiserv.cz

495
263 658

stemjan
@
tiscali.cz

Penzion JITKA
Jitka Šemberová
Malšovice, Sportovní
525

1,0 km

cena se snídaní

200
žek

60
žek

2-l žk. pokoj 1.950,- K
1-l žk. pokoj 1.550,- K

64
žek

7
žek

1,5 km

cena se snídaní
2-l žk. pokoj 1.210,- K
1-l žk. pokoj

810,- K

2,0 km

cena se snídaní
1-l žk. pokoj

Hotel STADION

vzdál.
od
Aldisu

650,- K

2-l žk. pokoj
3-l žk. pokoj

790,- K
1.150,- K

1,0 km

4-l žk. pokoj 1.490,- K
cena se snídaní
2-l žk. pokoj 700,- K
2,0 km

bez snídan

500 09 Hradec Králové

*/ garantovaná cena platí p i objednávce ubytování do 14. ledna 2011 !

Pf 2011

Doprovodné akce Ovocná ských dn 2011
17.1.2011 – Školka ský den
Tradi ní setkání školka a valná hromada svazu
Místo konání - Penzion u Jana – Svobodné Dvory (p edm stí
Hradce Králové)
Po ádá Školka ský svaz OU R
Informace: Ing. Václav Kob luš – p edseda ŠS
(v.kobelus@seznam.cz, mobil: 604 915 360)

20.1.2011 – Školení v ezu „na klik“ – Východní echy
Praktická instruktáž v ezu jádrovin – Leon Jahae – holandský
poradce
Místo konání – areál sad ZD Dolany (okres Náchod)
Po ádá V OU spole
se ZD Dolany
Informace: Ing. Václav Ludvík – tajemník V OU
(vcouholovousy@seznam.cz, mobil: 603 227 884)

21.1.2011 – Školení v ezu „na klik“ – Jižní Morava
Praktická instruktáž v ezu jádrovin i peckovin (t ešn , slivon )
– Leon Jahae – holandský poradce
Místo konání – areál sad Ing. Kahouna – Agro Stošíkovice
(okres Znojmo)
Po ádá OUMS
Informace: Ing. Ji ina Homolová – tajemnice OUMS
(homolovaa@volny.cz, mobil: 724 047 937)

Další ovocná ské akce 1. pololetí 2011:
6.1.2011, od 9:30 – degustace odr d a NŠ jablek v Ho icích
v Podkrkonoší – sál Koruna – VŠÚO Holovousy s.r.o.
18.2.2011 – Zahradnický ples – UOSR
23-24.2.2011 – Skalský Dv r – školení OUMS
17-18.3.2011 – Se – školení V OU

