astné a veselé prožití váno ních svátk a
úsp šné vkro ení do nového roku 2010
Vám p eje

OVOCNÁ SKÁ UNIE R

eské jablko = dobrý skutek
Ovocná ská unie eské republiky p ipravila pro p edváno ní dobu tradi ní
dobro innou akci. V pr
hu prosince 2009 poskytnou lenské podniky
OU R zdarma jablka pro ústavy sociální pé e, d tské domovy, domovy
chodc a do dalších obdobných za ízení. Akce prob hne ve všech
regionech R. Zhruba 70 ovocná ských subjekt daruje jablka, jako symbol
eských vánoc, do více než 80 ústav . Tuto tradi ní dobro innou akci po ádá
Ovocná ská unie R již dvanáctým rokem. Letos tak chceme darovat
zhruba 8 tun jablek t m nejpot ebn jším. Zárove chceme upozornit naši
ve ejnost, že po letošní sklizni máme ve skladech dostatek kvalitních
konzumních jablek, kterými budeme zásobovat náš trh po celé zimní období
až do jara. Také vyzýváme další producenty potravin, aby se k této akci
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 12.11. v Holovousích
Úvod
edseda OU R p ivítal p ítomné a pod koval za jejich aktivní ú ast. V úvodu p edsednictvo
poblahop álo k šedesátinám panu Ing. Old ichu Studenému, místop edsedovi Ovocná ské unie
Moravy a Slezska a k padesátinám panu Ing.Petru Leberovi, tajemníkovi Unie ovocná jižních
a západních ech.

VŠÚO
editel VŠÚO, Ing. Václav Ludvík, informoval o situaci podniku ve vztahu k novým
výzkumným projekt m. P estože nejsou kráceny peníze na výzkum z evropských zdroj , eské
republice chybí národní zdroje na dofinancování projekt v objemu 12 mld K . Dofinancovat
bude možné jen velmi omezený po et projekt . Šance na úsp ch je velmi malá. Do rozpo tu
ústavu bude v roce 2010 scházet 7,5 mil K , což p edstavuje 20%, p emž pro rok 2011 bude
situace ješt horší.
V rámci opera ního programu V da a výzkum - inovace bude znovu podán p epracovaný
projekt na vybudování nového výzkumného centra.

Zhodnocení sezóny letního ovoce
Špatná byla možnost odbytu višní a erveného rybízu, kde n které podniky ovoce pro nízkou
cenu v bec nesklízely. Cena erného rybízu byla lepší. V letošním roce jsme zaznamenali
nár st sklizn švestek (od roku 1989 se plocha slivo ových sad zvýšila o 180%) Výnos
švestek i kvalita plod byly dobré, nižší byla cena. V Polsku se likvidují zna né plochy višní.
Jako perspektivní je v Polsku doporu ováno p stování hrušní, t ešní a slivoní. Tento potenciál
že do budoucna zna
narušit rentabilitu p stování ovoce v R.
Dobrý byl odbyt letních odr d jablek, v etn odr dy ´James Grieve´.

Sou asná situace a výhled v odbytu jablek a hrušek
SITUACE V EVROP
K záv ru sklizn jablek se ukazuje, že evropské odhady byly více podhodnoceny a rozdíl ve
výnosu oproti roku 2008 nebude o tolik nižší. V pr hu roku 2009 došlo k velkému
nahromad ní zásob, p edevším italských jablek, která byla dodávána do obchodní sít ješt
v pr hu zá í. Tento p ebytek nastal zejména v d sledku ztráty ruského trhu. Polským
ovocná m se poda ilo zásobovat ruský trh celoro . Velký objem jablek ze staré sklizn na
trhu a razantní pokles spot eby ovocných džus p sobí velký tlak na výkupní/farmá ské ceny
v nové sezón .
Cena jable ného koncentrátu se dlouhodob pohybuje na 14 K /kg (ke zvýšení ceny nedošlo
ani v letních m sících) což umož uje zpracovatel m vykupovat moštová jablka jen za cenu
odpovídající cca 80-90 halé m za kilogram. Dovoz jable ného koncentrátu z íny je nižší a
nemá na cenu jablek v EU v tší vliv.
Z jižní polokoule se v období února až srpna dovezlo do Evropy o 20% mén jablek.
Produkce hrušek i skladové zásoby vyly v rámci EU nižší než v roce 2008. V R byla naopak
sklize hrušek vyšší. Cena hrušek se pohybuje jen mírn nad cenou jablek.
SKLIZE A ODBYT V REGIONECH R
ást podnik zejména v jižních a západních echách, ale i ve st edních a východních echách
a na severní i jižní Morav byla více i mén poškozena krupobitím. Nejmén zasažené byly
severní echy.

Kriticky zasažené byly JZ echy. Ve Lhenicích sklidili jen 10% . Poškození úrody v ostatních
podnicích se pohybuje mezi 10-90 %. Maloobchodní prodej b ží, ve velkoobchodu se prodává
jen 30% objemu roku 2008.
Na severní Morav není v n kterých podnicích dosud dokon ena sklize . Prodej ve
velkoobchodu je menší. Poptávka se pohybuje na 80% p edešlého roku. V drobném prodeji je
situace dobrá, vracejí se zákazníci.
ást sad na jižní Morav byla siln zasažena krupobitím. Menší výnos se projevil u Idaredu,
nadpr
rný byl u Goldenu. Sklize skon ili 30. íjna. Maloobchodní prodej se pohybuje na
stejné úrovni jako v lo ském roce. Ve velkoobchodu je velký tlak na cenu. Propad
velkoobchodních cen o 28-30%.
V Severo eském regionu se ješt sklízí. Kroupami byli zasaženi relativn okrajov . Prodej se
pohybuje na úrovni roku 2008.
Ve východních echách byla ást podnik zasažena krupobitím siln , n které podniky jsou
prakticky bez poškození. N které podniky jsou ješt ve sklizni. Ze dvora hlásí ovocná i dobrý
prodej, taktéž o letní odr dy byl zájem. Ve velkém se obchoduje obtížn , jedná se o malé
objemy a cena je nízká.
St ední echy byly místy siln zasažené krupobitím. Ur itá ást poškozené produkce je ur ena
na produkci d tské výživy. Prodej od stodoly je dobrý. Velkoobchod slabší.
ZÁSOBY
Oproti roku 2008 je zásoba naskladn ných jablek jen o 3% nižší (v p tiletém pr
ru se jedná
o 13% nár st). Naskladn ní se m že ješt zvýšit, protože n které podniky ješt sklízí.
Nejv tší nár st se projevil u odr dy ´Gala´, propad u skupiny Red Delicious a též u Idaredu.
Úroda hrušek byla vyšší. Navýšení produkce bylo zp sobené také postupným vstupem nových
výsadeb do plodnosti zásoba hrušek se v letošním roce zna
navýšila (939 t k 1.11.09).
Informace o zásobách v zemích EU nebyly doposud zve ejn ny (informace bude uvedena
v Marketingu)

Zpráva o stavu, innosti a programu regionálních unií
OVOCNÁ SKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA
Od posledního p edsednictva se sešli 2 x (naposledy se sešli p i p íprav Flóry Olomouc 2.X).
Do konce roku se sejdou ješt 20.XI. P ijali 5 nových len .
14.VII. p ipravili akci v novanou broskvím a ve Velkých N
icích ochraná ský seminá Ochrana proti padlí a strupovitosti. Ve dnech 2-5.IX p ipravili kvalitní odborný zájezd do
Polska jehož se ú astnilo 46 osob (16 z V OU). Podzimní Flóru navštívilo 27.000 lidí. Výstava
se z estetického hlediska vyda ila, ocen na byla zejména aranžérská pomoc ze strany
výstavišt . Bylo by dobré, kdyby se ú astnilo akce více ovocná .
Nejbližší akcí roku 2010 bude tradi ní setkání na Skalském Dvo e ve dnech 17-18.II. a
po átkem b ezna výstava Salima v Brn .
VÝCHODO ESKÁ OVOCNÁ SKÁ UNIE
Od posledního p edsednictva se sešli 2 x. Poslední zasedání se uskute ní v XII. P ipravovali
odborný zájezd do Polska, ale nakonec se neuskute nil. 16 zájemc V OU využilo nabídky
OUMS a zú astnilo se jejich zájezdu. 7 ovocná vystavovalo na podzimní etap Flóry
Olomouc (ú ast firem by mohla být vyšší). V podzimním období reprezentovali OU R
spole
s V OU na Hradeckých dožínkách (návšt vnost 35.000); na 19.XI. p ipravili seminá
pro p stitele ovoce. Chystají se na akci „ eské jablko = dobrý skutek“.
Tradi ní setkání na Se i bude v roce 2010 posunuto z d vodu rekonstrukce za ízení na termín
25-26.III. Toto setkání bude volební.
Mají 174 len , z toho je stále 70 len obesíláno poštou.
OU d kuje OUMS za organizaci a možnost ú asti na zájedu do Polska.

ST EDO ESKÁ UNIE-OVOCNÁ SKÉ A ŠKOLKA SKÉ DRUŽSTVO
Na podzim reprezentovali OU R na výstav Zem lec v Lysé nad Labem, kterou navšt vuje
každoro
okolo 30.000 lidí. Zprovoznili nové webové stránky vytvo ili nové logo. Na svých
webových stránkách nabízejí svým len m inzerci zdarma, ostatním za ástku 300 K , firmám
distribuujícím pesticidy a hnojiva za 1.000 K . P ijali 2 nové leny.
Poslední sch zku plánují na 26.XI, kde se dohodnou na ú asti v akci „ eské jablko = dobrý
skutek“. V oblasti Kolín-Kostelec n./Lab. – .Brod se buduje ovocná ská cyklostezka.
Na 1.5.2010 p ipravují „Slavnosti kv “.
UNIE OVOCNÁ
JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ECH
Region je po celý rok stíhán rozmary po así. V tšina sad byla zasažena silným krupobitím a
extrémním úhrnem srážek. V posledním období již znovu spadlo na 50 mm srážek, které
komplikují podzimní výsadby.
7.XI uvedli ve Lhenicích první ro ník „Slavností plod “. Akci po ádali ve spolupráci s MAS
Rozkv t a za podpory z PRV. Den p edem po ádali sout ž jablko roku a degustaci destilát ( i
se zahrani ní ú astí). Tato akce je ovocným jarmarkem, kde prodejc m s netématickým zbožím
nebude umožn na ú ast. Místa konání se budou v r zných letech st ídat. Jarmark zaznamenal
velký úsp ch, takže se po ítá i s ast jším konáním.
Ovocná i podali 3 žádosti o dotaci do PRV na z ízení moštovacích linek s pln ním do 50/10 l
balení bez nutnosti konzervace.
UNIE OVOCNÁ
SEVERO ESKÉHO REGIONU
kte í ovocná i ješt sklízejí. V podzimním období p ipravili n kolik akcí: Na erveném
Hrádku se konala degustace jablek a nápoj – ú astnilo ze asi 800 osob, v Chomutov po ádali
tradi ní akci ve spolupráci se zahrádká i (ú ast 1.000 lidí), 26.XI se v Litom icích koná
degustace hrušek. V Ústí nad Labem darují v dom d tí a mládeže jablka d tem v doprovodu
matek (koná se 12.XII).
novali se p íprav Zahrady ech, kterou op t navštívilo p es 100.000 návšt vník . Tento
velký potenciál návšt vník je t eba využít k propagaci ovocná ské produkce. Na výstav
rozdávali poukázky na odb r 3 kg jablek (odb r poukázek se oproti lo sku zvýšil o 100%).
Vydali 100.000 ks propaga ního letáku „ Najdi si svého ovocná e“, kam si každý p stitel m že
otisknout své razítko. Propagace touto formou se zdá být zna
efektivní, proto p ipravují tisk
dalších leták a reklamních tašek. Vydali kalendá íky a 250 trik s potiskem.
Na 8.XII. p ipravují volební valnou hromadu na vina ství Choumek.
Zahradnický ples se koná 12.2.2010 ve Mšených Lázních.

Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz
SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY P STOVÁNÍ OVOCE
Ing. Klemšová provedla na 80 kontrol len SISPO. 33 kontrol bylo provedeno u len , kte í
li obdržet známku v letošním roce (33). Odebrána byla 1 známka za použití zakázané ú inné
látky. Celkem bylo zjišt no 26 závad (rozbory t žkých kov – p da 8 x, rozbory t žkých kov
– plody – 7 x, jakost závlahové vody 7 x, zp sobilost aplika ní techniky 2 x, monitoring
abiotických a biotických faktor 1 x). Velký po et podnik nezaslal údaje za rok 2008.
Kontroly budou pokra ovat v p íštím roce. Ing. Klemšová provádí p i kontrolách zárove
aktualizaci vým r a údaj pro adresá OU R.
Svaz p ijal 8 nových len , 1 len ukon il lenství. Vede se diskuse o vzniku sekce/svazu BIO
ovocná . ešen byl 1 p ípad zneužití známky SISPO.

ŠKOLKA SKÝ SVAZ
7.IX a 13.XI se konalo p edsednictvo. Diskutovali o v tší spolupráci s okrasnými školka i, kde
se dohodli na ukon ení lenství v evropském svazu školka – ENA, jehož p ínos vzhledem k
náklad m se nezdá být p íliš velký. Pracují na projektu fair-play ešícím zacházení s právn
chrán nými odr dami.
Na podzimní etap Flóry provozovali poradenský stánek a poda ilo se p ipravit venkovní
expozici výp stk . Vyorávání bylo mnohde zpožd no zpo átku velkým suchem a poté n kde
velkými srážkami. Prodej v drobném se zdá být o 30% slabší, nebo 14.X. se ochladilo a místy
sn žilo, což potenciální zákazníky odradilo od výsadby. Dobrý je prodej slivoní, které jsou na
Morav prakticky vyprodané. Na 18.I. p ipravují seminá a volební valnou hromadu. Akce se
koná tentokrát nov nikoliv v Aldisu, nýbrž ve Svobodných Dvorech (p edm stí HK).
SVAZ SKLADOVATEL OVOCE
Svaz vyvíjí úsilí o rychlou registraci p ípravku SmartFresh do R. OU R p ipravuje podp rný
dopis.
Na termín 3-5.II.2010 p ipravují 3 denní odborný zájezd do Berlína s cílem na výstav Fruit
Logistica (zájezd se m l p vodn konat letos). Program: 1. den – ovocná ská farrma – Lipsko,
2. den sady a sklady v Postupimi a odbytové družstvo Brandenburger Obst, 3. den berlínské
výstavišt , odjezd po skon ení výstavy. P ednost na zájezdu budou mít lenové svazu.
Do konce ledna by cht li vydat p íru ku skladovatele (Prof. Goliáš MZLU –ZF-Lednice).

Minoritní registrace
edseda OU R informoval o pr hu minoritních registrací. V poslední dob byla rozší ena
registrace u p ípravk Sulikol a Sulka, o ekává se povolení p ípravku Kumulus. Veškeré
podrobnosti jsou na webových stránkách, kde se budou nové indikace postupn zve ej ovat.
VŠÚO Holovousy podal žádost na rozší ení p ípravku Ortiva do jahod.
V p ípad p ípravku Sanmite se ned je nic, u Delanu (do švestek) chybí n která data. Zvažuje
se možnost rozší ení registrace u Insegaru (do hrušní), kde ovšem bude pravd podobn
problém s pot ebnou efektivní koncentrací proti me e.
OU R se poda ilo zajistit spolufinancování n kterých aplikací, takže z p vodních 750.000 K
k úhrad státním ú ad m budou náklady hrazené výhradn ovocná i podstatn nižší.
OU R vyzývá ovocná e, aby podali informace, které p ípravky spolehliv zabírají na ur itého
patogena a v rozší ení registrací mohlo být pokra ováno.

Školní ovoce
Zástupci OU R se ú astnili p ipomínkového ízení k NV, jež eší problematiku „Školního
ovoce“ v R.
Na rozdíl od školního mléka nebude ze strany škol žáky hrazena žádná spoluú ast a ovoce a
zelenina budou poskytovány žák m zcela zdarma. Finan ní objem projektu p edstavuje 70 mil
. Administrací bude pov en SZIF, který bude komunikovat se „žadatelem (li)“. Žadatel
že vzniknout teoreticky n kolik, podmínkou je, aby každý žadatel ídil minimáln 2
distributory, kte í budou min. 1 x m sí
zavážet ovoce do škol.
ipomínky OU R, aby bylo dodáváno ovoce mírného pásu, nejlépe z integrované nebo bio
produkce, nemohly být akceptovány s ohledem na jednotný trh EU. Tyto zásady, podporované
také ministerstvem zdravotnictví, by se m ly objevit v „národní strategii“.

Výstavnictví
Tak jako každý rok, regionální ovocná ské unie propagovaly ovocná ství na podzimní etap
Flóry Olomouc, na Zahrad
ech Litom ice, na Zem lci v Lysé nad Labem a na Zemi

Živitelce v eských Bud jovicích. ást náklad byla hrazena z dotace MZe. P ísp vek Mze
na propagaci na výše uvedených výstavách byl proti roku 2008 nižší.

Propagace
Jako pokra ování knih Jablka v naší kuchyni a Hrušky v naší kuchyni by m la být do konce
III.2010 vydána kucha ka zam ená na švestky.
Ve dnech 2-5.III. bude probíhat v Brn veletrh Salima.
Tradi ní propaga ní akcí se stalo „ eské jablko = dobrý skutek“. Seznam firem, jež se akce
zú astní je t eba p ipravit do konce listopadu.

íprava ovocná ských dn
Ovocná ské dny se budou konat ve dnech 19-20.ledna 2010 v hradeckém Aldisu. Program je
v t chto dnech dokon ován a bude v p edstihu zve ejn n na webových stránkách, Marketingu
ovoce a Zpravodaji OU R.
V posledních letech se objevily názory, že úrove ovocná ských dn je t eba zvýšit. Pro letošní
rok by m ly být presentovány 3 p ednášky zahrani ních host .
Vede se diskuse nad organizací spole enského ve era.

zné a diskuse
edsednictvo diskutovalo nad pojišt ním ovoce proti živelným pohromám. Pojiš ovny
edpokládají navýšení pojistných sazeb na p íští rok. Podpora pojišt ní z PGRLF bude
zachována ve výši 50%.
Byla zmín na otázka vzniku Svazu ekologických ovocná

jako odborné složky OU R.

Byla podána informace o existenci rakouské studie „Širší souvislosti rakouského ovocná ství a
zeliná ství“, kde se mj. uvádí oblast R jako zajímavý trh pro rakouskou produkci.
edsednictvo bylo informováno o vydání úplného zn ní zákona 385/2009, o zem lství, NV
.336/2009 a zákona o významné tržní síle. V z. 385/2009 se m ní definice sadu, kde se nov
považuje za sad i plocha 8 m z boku od poslední ady (namísto 6 m) a 12 m souvra (namísto
8m). Na tuto plochu bude možné pobírat dotace, takže doporu ujeme ovocná m zvážit
ípadné p ekreslení blok LPIS s kulturou sad. Nov bude u sad (v LPIS) veden i po et
životaschopných jedinc .
edsednictvo bylo informováno o výši plateb na plochu SAPS (3.710 K /ha) a TOP-UP (1.184
/ha). V letošním roce se platba vztahuje na všechnu zem lskou p du. P edseda OU R
informoval o ad jednání kolem podpory ekologických sad , která byla od letošního roku
omezena. P ipravují se nová, p ísn jší pravidla a také dv sazby podpory. Platnost nových
podmínek bude od p íštího roku.
edseda OU R seznámil p edsednictvo se zájmem o dota ní titul 1R. V letošním roce byl
zájem o dota ní výsadby nižší a inil jen okolo 350 ha (v lo ském roce to bylo okolo 500 ha).
Pln ní dotace by m lo být p es 90% sazby. V podtitulu 1Rb. (EKO) bylo zažádáno jen o
výsadbu cca 10-12 ha.
edsednictvo diskutovalo o pln ní dota ního titulu na stavbu konstrukcí v sadech (v rámci
PRV). P i administraci žádostí nastává kolize v pojetí žádosti, mají-li být náklady p epo teny
na istou nebo celkovou plochu sadu.
edsednictvo OU R odsouhlasilo ukon ení
semená ské asociaci k 31.12.2009.

lenství v eskomoravské šlechtitelské a

Zásoby jádrovin k 1.listopadu 2009
Naskladn ní jablek u p stitel a skladovatel dle odr d k 1.11.2009 v

R

(TUNY)

Typ skladu
CELKEM

%
meziro ní
2008/2009

%
5-letý pr
r/
2004-2008

1115
1030
252
859
6409
7224
2279
414
504
490
65
1
54

617
2637
2792
1043
1315
11441
13992
5346
1328
1121
1200
80
81
1262

0
+18%
0
+70%
+106%
+1%
-6%
-1%
-5%
+25%
-50%
-82%
-43%
-39%

-3%
+7%
+10%
+203%
+68%
+45%
-3 %
+28%
+66%
+24%
-36%
-73%
-57%
-34%

20832

44255

-3%

+13%

ODR DA

traný

Chlazený

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

84
192
203
0
145
165
1050
60
61
58
44
0
0
50

397
1330
1559
791
311
4867
5718
3007
853
559
666
15
80
1158

Celkem

2112

21311

ULO
(v ízené
atmosféry)
136

Naskladn ní jablek u p stitel a skladovatel dle region k 1.11.2009 v

R

(TUNY)

Odr da

St ední
echy

Jižní a
západní
echy

Severní
echy

Východní
echy

Jižní
Morava

Severní
Morava

Celkem

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

285
229
148
338
770
4606
3409
1831
156
467
93
0
0
25
12357

73
29
61
3
30
120
314
58
0
14
5
0
0
0
707

149
339
468
142
53
1049
1799
732
93
354
287
23
0
26
5514

56
1153
1793
169
310
2516
3404
883
1016
174
501
15
81
874
12945

20
250
80
201
0
2003
2441
874
40
35
116
42
0
262
6364

34
637
242
190
152
1147
2625
968
23
77
198
0
0
75
6368

617
2637
2792
1043
1315
11441
13992
5346
1328
1121
1200
80
81
1262
44255

Naskladn ní hrušek u p stitel a skladovatel dle region k 1.11.2009 v

R

(TUNY)

Odr da

St ední
echy

Bohemica
Boscova lahvice
Konference
Lucasova
Dicolor
Erika
ostatní odr dy
Celkem

0
0
170
84
31
0
17
302

Jižní a
západní
echy
0
0
0
0
0
0
0
0

Severní
echy

Východní
echy

Jižní
Morava

Severní
Morava

Celkem

49
25
5
60
0
4
0
143

33
0
155
140
25
24
29
406

4
8
0
0
0
3
0
15

4
16
12
22
0
5
14
73

90
49
342
306
56
36
60
939

Pozn. Sklize nebyla za átkem listopadu ješt ve všech podnicích ukon ena.
(OU R – Ch)

Dotace
Vláda odsouhlasila 900 milion korun pro národní podpory na p íští rok
Vláda 2. listopadu schválila 900 milion korun pro dota ní programy zem lství na rok 2010.
Kv li nutným škrt m ve státním rozpo tu došlo v národních podporách ke snížení celkové
ástky o 200 milion korun. Kontinuita podpor ale z stává zachována.
Návrh finan ních prost edk ur ených na dota ní programy pro rok 2010 vychází z celkového
finan ního limitu ve výši 900 mil. K , respektive 700 mil. K dotací na neinvesti ní dotace a
200 mil. K dotací na po ízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje).
„Spektrum dota ních program udržuje kontinuitu s programy realizovanými v p edešlých
letech,“ uvedl ministr zem lství Jakub Šebesta.
Dota ní programy zem lství pro rok 2010 podle jeho slov obsahují programy, u nichž je
kladen raz na prvky agroenvironmentálního charakteru (nap . biologická ochrana jako
náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sad );
dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (nap . podpora
prostorových a technických izolát množitelského materiálu); programy zam ené proti
rozši ování nebezpe ných nákaz hospodá ských zví at (nap . nákazový fond) a programy,
jejichž p ínos nelze p ímo kvantifikovat a p esto jejich existence je pro jednotlivé komodity
nezbytná (nap . podpora v ela ství, udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodá ských zví at).
Dota ní programy jsou ú elové programy sloužící k podpo e restrukturalizace a zvýšení
konkurenceschopnosti eského agrárního sektoru. U každého programu je uveden ú el a
navrhovaný finan ní limit. Dota ní programy i jejich ú el v etn rozsahu finan ních prost edk
schvaluje pro každý rok Poslanecká sn movna sou asn se státním rozpo tem.

ehled navrhovaných dota ních titul s rozpo tem pro rok 2010
návrh na rok 2010
Kód
prog.
1.D.
1. I.
1.R.
2.A.
3.
5.
6.
8.
9.
10.D.
10.E.
13.
15.

Název programu
Podpora v ela ství
Podpora vybudování kapkové závlahy
Podpora restrukturalizace ovocných sad
Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodá ských zví at
Podpora ozdravování polních a speciál. plodin
Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tluma ov
Genetické zdroje
Nákazový fond
Poradenství a vzd lávání
Podpora evropské integrace nevládních organizací
Podpora technologických platforem v p sobnosti
rezortu MZe
Podpora zpracování zem lských produkt
Podpora mimoproduk ních funkcí rybník
Celkem

dotace do
dotace na po ízení dlouhodob.
hospodá .
hmotného majetku
výsledku
v tis. K
v tis. K
(kapitálové výdaje)
(neinvesti ní)

70 000

20 000
50 000
180 000
150 000
65 000
63 000
45 000
70 000
15 000
12 000
130 000
30 000
700 000

200 000
(Mze, 2.11.09)

Ovoce ve školách v zahrani í
Více jablek v amerických školách
Americký institut zdraví (Institute of Medicine) požaduje ve své nové zpráv k Národnímu
programu výživy ve školách zvýšení nabídky ovoce (v etn jablek). Školy se v sou asnosti
stále ídí pravidly výživy z roku 1995, p estože v roce 2005 byla Pravidla pro výživu
Ameri an (DGA´s) novelizována a další úprava bude provedena v p íštím roce. Pravidla jsou
revidována každých 5 let s ohledem na události v oboru zdraví a výživy. Americká organizace
USAapple spolupracující v partnerském programu amerického ministerstva zem lství
(USDA) se snaží podpo it výsadní postavení jablek a jable ných produkt v programu výživy
2010 i v samotných školách.
(USAapple-Ch.)

V Polsku nar stají problémy s programem Školní ovoce
Školy v Polsku mají velký zájem o program „Školní ovoce“. Bohužel je málo firem, které jsou
ochotny dodávat ovoce a zeleninu. Mnoho distribu ních firem nebylo schopno splnit podmínky
platební agentury (obdoba SZIF).
V Polsku program za al 19. íjna 2009. P ihlásilo se 9.500 škol, ale v tšin se nepoda ilo sepsat
dohodu s firmami na dodávku ovoce a zeleniny. Pouze 2.500 základním školám se tuto dohodu
poda ilo sepsat.
Na tiskové konferenci editel platební agentury ocenil vysoký zájem o tento program.
Informoval, že program je složitý z hlediska fytosanitárních p edpis , velkým sortimentem

ovoce a zeleniny, které bude možno dodávat a také z d vod omezených financí. Pro školní rok
2009/2010 je vyhrazeno 12,3 mil €, z toho 9 mil € bude pocházet z rozpo tu EU.
Zelenina dodávaná do škol, jako nap . okurky, paprika, mrkev, musí být umytá, nakrájená a
zabalená, tak aby žák dostal porci p ipravenou p ímo ke konzumaci. Takovéto podmínky
které firmy nebyly schopny zaru it.
Nastávají také problémy p edevším v menších vesnických školách, kam distributo i nejsou
ochotni zajížd t s erstvou zeleninou a ovocem 4x týdn .
editel platební agentury dodal, že do programu se p ihlásily cateringové firmy, ale také
skupiny producent . Školy, které se cht jí do programu zapojit ve druhém pololetí, mají as na
ihlášení do 16. listopadu.
Tisková konference se konala v základní škole . 139 ve Waršav , kde d ti již týden dostávají
na snídani jablko a krájenou papriku. Jak zd raznil editel školy, d ti rády jedí ovoce a
zeleninu, ale také pijí mléko z programu „Školní mléko“.
(portalspozywczy.pl-VK)

SZIF
Vylepšený Portál farmá e SZIF nabídne nové funkce
Státní zem lský interven ní fond (SZIF) již d íve spustil novou podobu svých webových
stránek a proto nyní omladil i Portál farmá e SZIF. Žadatelé o dotace ocení nejen p ehledn jší a
jednodušší grafickou podobu, ale hlavn nové funkce.
SZIF se neustále snaží, aby byla komunikace s ú adem pro žadatele o dotace co možná
nejkomfortn jší. Portál farmá e SZIF nyní graficky koresponduje s webovými stránkami SZIF
a tak je pohyb a orientace v prost edí portálu daleko snazší.
Ke stávajícím funkcím Portálu farmá e SZIF, jako je kompletní p ehled a stav podaných
žádostí a souvisejících dokument , možnost zm ny identifika ních údaj , tvorba p edtisk pro
Jednotnou žádost a žádosti Agroenvironmentálních opat ení nebo dokonce podání žádosti
o dotace v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), p ibude od pond lí 16. listopadu 2009
další.
Novou zásadní funkcí bude možnost podání Žádosti o proplacení v rámci PRV. Žádosti
o proplacení podávají úsp šní žadatelé o dotaci z PRV po realizaci svého projektu. Pro farmá e
to znamená mén byrokracie a úsporu asu.
Portál farmá e byl také kompletn p epracován s ohledem na vyhlášku o p ístupnosti web
státní správy .64/2008 Sb. Vzhledem i funk
je tedy ovladatelný i pro handicapované
zam stnance firem podnikajících v zem lství.
Portál farmá e SZIF nyní využívá více než 8 500 registrovaných uživatel .
ístup do Portálu farmá e (p ihlašovací jméno a heslo) získá žadatel po vypln ní daného
formulá e na podateln Regionálních odbor SZIF, Centrály SZIF nebo na pracovištích
Agentury pro zem lství a venkov (AZV MZe).
Portál farmá e se skládá z Portálu farmá e SZIF a Portálu farmá e MZe. P ihlašovací
údaje jsou pro zem lce identické. Mezi ob ma portály se lze p emis ovat jedním
kliknutím. Každý portál nabízí jiné funkce a vzájemn se tak dopl ují.
Pro mlékárenské podniky Portál farmá e SZIF již delší dobu obsahuje možnost podívat se na
pln ní mlé ných kvót.
(SZIF)

Bio
Minimální po ty strom v polských ekologických sadech
S ohledem na termín zaslání prohlášení (15. listopad 2009) týkající se minimálního po tu
strom na ha v ekologických sadech Ministerstvo zem lství Polské republiky informuje, že
se termín prodlužuje až do 15. kv tna 2010. Minimální po et strom na ha se zvyšuje
následovn :
Druh
Broskvo
Hruše
Jablo
Jahodník
Meru ka
Slivo
eše
Više
Líska
ešák vlašský
Maliník
Ostružiník
Rybíz, Angrešt
Kdoulo
Arónie
Réva vinná

Po et jedinc na ha
300
150
125
25.000
200
300
125
300
200
75
4.600
3.000
1.600
500
1500
1500

Druh
ín
Hloh
Je áb
Kalina
iš ál
Bez erný
Kanadská bor vka
Zimolez
Rakytník
Bor vka lesní
Brusinka
Kdoulovec
Jahodník lesní
Klikva
že dužnoplodá
že-šípek

Po et jedinc na ha
300
300
300
1.600
1.600
500
1.500
1.800
700
4.000
20.000
2.000
40.000
20.000
1.500
600
(minrol.gov.pl-VK)

Stálé problémy se sady vlašských o ešák v Polsku
V lednu 2009 byl p ipraven projekt Rady ministr na snížení dotací pro sady vlašského
ešáku. Po protestech z ad „ovocná “ bylo toto rozhodnutí pozastaveno, ale v zá í se op t
tato otázka op t otev ela. Podle p edkládaného návrhu ovocná i ztratí 90% dotací pro tento
druh. Z stane jim pouze 160 Zl/ha a nadále budou muset obhospoda ovat vysázené sady
vlašského o ešáku i kdyby na m m li doplácet.
Poradce „ovocná “ Slawomir Matysiak tvrdí, že stát nem že v pr hu 5-ti letého cyklu snížit
dotace o 90% z d vodu neplodnosti sad v tomto období.
V Polsku je v sou asné dob 52 tis ha ekologických sad , z toho vlašský o ešák na rozloze 37
tis ha. Kdyby se dotace pro výsadby o ešáku snížily, bylo by eliminováno 70% plateb.
Matysiak se ptá, komu by to prosp lo.
(ppr.pl-VK)

Legislativa
Zákon o zem

lství

Ve sbírce zákon vyšlo pod íslem 385/2009 Sb. úplné zn ní zákona o zem lství (p vodní
.257/1997 Sb.). D ležitými zm nami je stanovení krajinných prvk a zm na n kterých
definic.
Podle § 3, odstavce 3 i, písmene e) se nov rozumí:

e) ovocným sadem zem lsky obhospoda ovaná p da, která je souvisle osázena ovocnými
stromy, p ípadn ovocnými ke i; do plochy této zem lsky obhospoda ované p dy se
zapo ítává související manipula ní prostor, který nesmí p esahovat 12 metr na za átku a na
konci ad a ší ku jednoho mezi adí, v nejvyšší zapo ítatelné ší ce 8 metr , podél ad po
obou stranách ovocného sadu,
Na takto definovanou plochu bude možné pobírat dotace (v etn podpory integrované
produkce a bio), takže doporu ujeme ovocná m zvážit p ípadné p ekreslení blok LPIS
s kulturou sad. D íve bylo možné zahrnout do plochy sad jen plochy nep evyšující 8,
respektive 6 m.

Na ízení vlády . 335 a 336 jež úzce souvisejí se zákonem o zem

lství

Podle NV 336/2009, jímž se m ní § 1 NV 82/2006 Sb., se nov budou u p dních blok
vedených jako sad obhospoda ovaný v režimu intenzivního ovocná ství evidovat záznamy o
po tu životaschopných jedinc p ipadajících na 1 ha (tento údaj je možné zjistit i podle údaj
vedených v registru sad spravovaných ÚKZÚZ).
NV 335/2009 stanovuje podle § 3m zákona o zem lství druhy krajinných prvk .

íprava novely zákona 219/2003 Sb., o ob hu osiva a sadby
Z d vodu implementace sm rnice Rady 2008/90/ES byla p ipravena novela. Tato prošla
vnit ním p ipomínkovým ízením. OU R - Školka ský svaz byl vyzván k ú asti ve vnit ním
ipomínkovém ízení.

Zákon o významné tržní síle a jejím zneužití byl 3. listopadu schválen
Parlament R 3.11. schválil zákon o významné tržní síle a jejím zneužití.
Tento zákon upravuje zp sob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly a dozor nad
dodržováním tohoto zákona.
Zákon stanovuje tyto podmínky pro odb ratele na 5 mld. obratu:
1. PRAVIDLA UPLAT OVANÁ P I FAKTURACI
2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
3. PODMÍNKY UVÁD NÉ VE SMLOUVÁCH MEZI DODAVATELEM A
ODB RATELEM
4. PODMÍNKY PRODEJE
5. PRAKTIKY ZAKÁZANÉ V DODAVATELSKO-ODB RATELSKÝCH
VZTAZÍCH

Vláda schválila program na podporu nákupu zem

lské p dy

Kabinet podpo il návrh programu Podpora nákupu p dy, který umožní zem lc m erpat z
prost edk Podp rného a garan ního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) dotace na úrok z
úv ru na nákup nestátní zem lské p dy. Návrh vlád p edložil ministr zem lství Jakub
Šebesta.
edkládaný program navazuje na program P da, u kterého mohli farmá i podávat žádost o
poskytnutí podpory do letošního 30. zá í. P edpokládaný objem podpory pro program iní 34
milion korun.
„Cílem programu je snaha p isp t k ešení nedostatku vlastních finan ních zdroj u
zem lských prvovýrobc a umožnit tím nákup nestátní zem lské p dy," uvedl ministr
Šebesta. Stát v rámci programu m že podle jeho slov zem lc m, kte í si u banky vezmou
úv r na nákup zem lské p dy, pomoci hradit ást úrok z p ky.

tšina zem lc v esku hospoda í na pronajaté p . Podle výsledku šet ení eského
statistického ú adu z roku 2007 pouze 17 procent zem lské p dy v zemi obhospoda ovali její
právoplatní majitelé.
(Mze, 23.XI.09)

Úplné zn ní zákona o SZIF (zákon . 367/2009 Sb.)
Po n kolika díl ích novelách P EDSEDA VLÁDY vyhlásil úplné zn ní zákona . 256/2000
Sb., o Státním zem lském interven ním fondu a o zm
n kterých dalších zákon (zákon o
Státním zem lském interven ním fondu), jak vyplývá ze zm n provedených zákonem .
128/2003 Sb., zákonem . 41/2004 Sb., zákonem . 85/2004 Sb., zákonem . 237/2004 Sb.,
zákonem . 482/2004 Sb., zákonem . 441/2005 Sb., zákonem . 130/2006 Sb., zákonem .
342/2006 Sb., zákonem . 35/2008 Sb., zákonem . 227/2009 Sb., zákonem . 281/2009 Sb. a
zákonem . 291/2009 Sb.

VYHLÁŠKA .353/2009, ze dne 30. zá í 2009, kterou se m ní vyhláška Ministerstva
zem lství . 274/1998 Sb., o skladování a zp sobu používání hnojiv, vstupuje v platnost
od 1.11.2009. Zákon upravuje zacházení se statkovými hnojivy.
ZÁKON . 349/2009 Sb. ze dne 11. zá í 2009, kterým se ní zákon . 114/1992 Sb., o
ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a zákon . 161/1999 Sb., kterým se
vyhlašuje Národní park eské Švýcarsko, a m ní se zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .

Rozši ování EU: kdo je na ad ?
Do svazku lenských zemí EU by se postupn cht ly za lenit Chorvatsko, Island, Srbsko,
Bosna a Hercegovina, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Albánie a erná Hora.
Chorvatsko by mohlo uzav ít p ístupová jednání s Evropskou unií p íští rok. Podle výro ní
hodnotící zprávy Evropské komise o pokroku zemí usilujících o lenství v EU vstoupilo
Chorvatsko do záv re né fáze p ístupových jednání. Komise Chorvatsko nicmén vyzývá, aby
pokra ovalo v úsilí ohledn spln ní podmínek vstupu, zejména pokud jde o boj proti korupci a
organizované trestné innosti.
Tato balkánská zem se 4,4 miliony obyvatel se podle p edpoklad m la stát 28. lenským
státem Unie v roce 2011. V d sledku hrani ního sporu se Slovinskem, které do EU vstoupilo
již v roce 2004, však byly rozhovory více než rok na mrtvém bod . Obnoveny byly teprve
nedávno po dosažení slovinsko-chorvatské dohody ohledn postupu pro vy ešení sporu.
Od vydání lo ské hodnotící zprávy podaly žádost o lenství v EU další t i zem : Albánie,
erná Hora a Island. Island p ekonal první p ekážku záhy po podání p ihlášky, když minist i
zahrani í lenských stát požádali Komisi o posouzení p ipravenosti této ostrovní zem na
lenství.
Albánie a erná Hora se p ipojily k trojici západobalkánských zemí, které podaly žádost o
lenství již d íve: Srbsku, Bosn a Hercegovin a bývalé jugoslávské republice Makedonii
(FYROM). I p es globální hospodá skou krizi dosáhl západobalkánský region jako celek na
cest do EU pokroku. Stále však zbývá mnoho práce.
Komise ve zpráv uvádí, že nedávné parlamentní volby v Albánii a v erné Ho e odpovídaly
požadovaným standard m, ob zem nicmén stále musí posílit instituce právního státu.

Doporu uje, aby EU za ala uplat ovat prozatímní obchodní dohodu se Srbskem a vyzývá
Bosnu a Hercegovinu k urychlení nejd ležit jších reforem.
ebaže Srbsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie a erna Hora musí na cest do EU
ekonat ješt mnoho p ekážek, od ledna 2010 by pro jejich ob any m la být zrušena vízová
povinnost pro cestování do EU.
Pokud jde o Turecko, EU podle zprávy p ízniv hodnotí nové úsilí v oblasti politických
reforem. Vítá rovn ž obnovení diplomatických vztah s Arménií po tém stoletém nep átelství
a snahu o ukon ení dlouhotrvajícího konfliktu s kurdskou menšinou.
Vztahy EU s Kosovem, které vyhlásilo nezávislost na Srbsku v únoru 2008, jsou stále v
pom rn raném stádiu. Hlavními problémy, kterým musí Kosovo elit, a zp soby, jak m že EU
pomoci, se zabývá zvláštní dokument.
V sou asné dob mají status oficiálních kandidát na lenství v EU pouze t i zem : bývalá
jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko a Turecko.
(Agronavigátor.cz)

Z tisku
esko má jeden z asov nejnáro

jších da ových systém na sv

eská republika má jeden z asov nejnáro jších da ových systém . Vyplývá to ze Studie
Sv tové banky a Pricewaterhouse Coopers (PwC) týkající se náro nosti placení daní a
celkového da ového zatížení (Paying Taxes 2010).
V rámci Evropské unie drží v asové náro nosti vy ízení daní R p edposlední místo. Horší
jsou už jen Bulha i. eská republika propadla i ve srovnání 183 zemí sv ta. Umístila se totiž na
171. p ce, zmín né Bulharsko je pak hned za námi.
Ze studie mimo jiné vyplývá, že podnik v tuzemsku pro zaplacení daní provede 12 plateb a
stráví 613 hodin výpo tem a platbou daní. Unijní pr
r p itom iní 232 hodin. I tak lze
hovo it o zlepšení. PwC totiž upozornila, že loni eská firma se dan mi zabývala v pr
ru
930 hodin.
Krom asové náro nosti spole nost PwC srovnávala i náro nost systému placení daní i výši
poplatk . Srovnáním t chto t í položek se esko v kone ném sou tu umístilo na 121. míst .
Tedy o t i p ky níže než loni.
"Velkou ást asu, který spole nosti pot ebují na spln ní da ových povinností, zabírají platby
související se sociálním zabezpe ením a zdravotním pojišt ním. Ministerstvo p ipravuje dva
projekty, které by m ly p inést výrazné zlepšení: z ízení jednotného inkasního místa pro výb r
daní, sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní a sjednocení základu pro odvody daní i
sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní a dále reformu územního uspo ádání finan ních
ad ," komentoval výsledky nám stek ministra financí Peter Chrenko.
Ze 183 sledovaných zemí je nejmén náro né placení daní na Maledivách. Naopak v bec
nejhorší situaci mají podnikatelé v Kongu.
(Novinky.cz)

Odborné lánky
Jaké odr dy merun k pro nové podmínky trhu a klimatu?
V posledních dvou desetiletích se požadavky na nové odr dy merun k zna
zm nily. Jde o
to, že hlavní kritéria pro pomologické vlastnosti plod ur uje sí supermarket a jejich kriteria
jsou jasná a strohá (velikost, pevnost dužniny, pomalý vývoj). Vedlejší je hledisko chuti, aróma
a obsahu nutri
zajímavých látek.
Na druhé stran zaznamenáváme v tší procento úhynu strom a to jak v mladých výsadbách,
tak i ve starších sadech. Otázka vyšší adaptability bude tím základním, v dnešním období
nícího se pr hu klimatu a zm n. Základním požadavkem z stává zdravotní stav a
dlouhov kost výsadeb. Bohužel hospodá sky škodlivých initel p ibývá. Krom n kterých
houbových chorob, které u merun k se zatím dob e kontrolují chemicky, z stává problematika
šarky švestek a dalších virových chorob stále jedním z ešených problém . Nejv tším
problémem je onemocn ní, které zp sobuje p ed asný úhyn strom merun k, a je vyvoláváno
komplexem initel od fyziologických až po patogenní, v etn úrovn obhospoda ovaní
výsadeb. Jedním z dosud málo vyjasn ných initel se stala fytoplazma - evropská žloutenka
peckovin - ESFY, o které se zatím málo zná z pohledu prevence a „lé by“.
Vra me k šarce švestek (PPV), o které bylo psáno v asopise Zahradnictví, íslo 2 a 3 v roce
2008 panem Doc.Ing.Jaroslavem Polákem, DrSc.
Dovolte mi pár poznámek z pohledu šlechtitele k možnosti ešení problematiky šarky švestek u
merun k. Pro rezistentní šlecht ní máme omezenou volbu výb ru donor – dárc odolnosti i
tolerance k této chorob . ekové a Francouzi jako první využili a popsali rezistentní odr du
amerického p vodu Stark Early Orange (dále uvád na jako SEO). Tato odr da z stává i
nadále jedním z donor rezistence mnoha šlechtitelských program ve sv . I ve
šlechtitelském programu v R (ZF Lednice, SEVA Flora Valtice) byla anebo je tato odr da
využívána s tímto zám rem.
Odr da SEO p edává potomstvu pom rn dobrou kvalitu plod (krycí barvu, atraktivnost)
ovšem spojenou s mén pevnou dužninou plod . K ížením s tímto donorem odolnosti k PPV a
odr dou Velkopavlovická vznikly na ZF v Lednici 3 odr dy registrované v roce 2004. Jedná
se o odr dy Svatava, Palava a Minaret. Bohužel však v t chto odr dách rezistence k šarce
švestek zd na nebyla. Dané odr dy rozši ují dobu skliz ové zralosti a to sm rem do
pozdního zrání, v p ípad odr dy Minaret, která zraje
až o 8 dní po kontrole
(Velkopavlovická).
V dalším procesu hodnocení ze stejné kombinace k ížení máme k dispozici rezistentní genotyp
– pracovn ozna ený LE-2927. Tento hybrid má sloupcovitý typ r stu, zraje pár dní po
Velkopavlovické, plody má kulovité, st edn velké, velmi kvalitní, s meru kovým buketem.
Jádro pecky je sladké a odlu itelnost je na dobré úrovni. Jde o výnosný hybrid, p estože je
cizosprašný. Šarce
švestek je odolný. V nyn jší dob se ov ují jeho vlastnosti
v poloprovozním pokusu, je aktuálním kandidátem k registraci.
Odr da SEO v k ížení s odr dou Vestar poskytla rovn ž velmi odolnou populaci hybrid
s odolností k šarce švestek (PPV) a dobrou pomologickou a p stitelskou hodnotou.
V poloprovozní pokusu zkoušíme další rezistentní odr du pod ozna ením Betinka. Odr da je
atraktivního vzhledu, dozrávající 3 dny p ed Velkopavlovickou. Plod je st edn až v tší
s pevnou dužninou. Odr da má polní toleranci ke gnomonii, je cizosprašná a spolehliv plodná.
Odr da SEO jako donor rezistence se v našich podmínkách dob e uplatnila. V k ížení
s citlivými rodi i k PPV dává št pný pom r 1:3 a nebo 3:5 v pom ru citlivý: rezistentní.
Dalšími zdroji rezistence nebo lépe imunity jsou dv odr dy vzniklé na severoamerickém
kontinentu ( Harlayne a Orangered).
Odr da Harlayne, kanadského p vodu, dává plody univerzálního využití. Je st edn pevná a
pozdn jší, s dobrou kvalitou. Št pné pom ry u odr dy Harlayne jsou nyní studovány. Jedná se

o oligenní d di nost, kde hypotéza o 2 nebo 3 genech odpov dných za odolnost k šarce švestek
v n kolika hodnocených populacích vychází v pom ru 1:3, 1:7 resp. 9:23. Z praktického
hlediska odr da Harlayne poskytuje velmi perspektivní výsledky, které zatím zúro uje
šlechtitel Ing. Radek Pe áz na SEVA .-Flora Valtice, který registruje odr du Nora z k ížení
odr d Vestar x Harlayne. Tato odr da na základ p edb žného (5-tiletého) pozorování
projevuje imunitu k PPV.
Od profesora Hougha z Rutger University pochází další imunní odr da Orangered, ran zrající
s velkým atraktivním plodem. Potomstvo z této odr dy máme zatím na úrovni semená p ed
vstupem do plodnosti.
Šarka sice pat í ke karanténním škodlivým organizm m, ale p esto není limitujícím initelem
zhoršujícího se zdravotního stavu našich výsadeb merun k. V letošním zimním období se ve
výsadbách , jak u mladých, tak starších merun k, projevilo vysoké procento p ed asného
odumírání. V n kterých výsadbách dokonce promrznutí vodivých cévních svazk , což
zp sobilo nerovnom rné rašení listových pupen p ipomínající zmrazení. V mladších
výsadbách se zvyšuje výskyt nejen typického p ed asného odumírání typu „mrtvice“, ale i
pozvolného ch adnutí spojeného se žloutnutím a stá ením list , se slabšími p ír stky a nízkou
kvalitou plod . Objevují se další d íve mén významní patogeni jako nap . verticiliové vadnutí,
které v letošní zimní sezon mohla spolu s nízkým otužením a výskytem mraz po teplém
prosinci sehrát svou negativní roli. Danou situaci siln prohlubuje rovn ž pr h po así
v období dormance (vegeta ního klidu), kdy v posledním období bývá po así netypické pro
naši zem pisnou ší ku, asté st ídání teplot – bez možnosti aklimatizace.
Z pohledu p stitele i šlechtitele bude nutné p i stále nov p icházejících odr dách lépe prov
adaptabilitu k našemu prost edí. Adaptabilita odr d, výb r stanovišt a celkov úrovn pé e o
sady merun k a broskvoní bude mít a má stále rozhodující význam pro ekonomické p stování
oblíbených merun k. Zvýšení adaptability a obranného systému rostlin bude jedním ze
základních opat ení pro udržení p stitelského zájmu o p stování merun k.
(Doc. Dr. Ing. Boris Krška)

Nový biopesticid pro ošet ování jahod
Pro p stitele jahod postižené zákazem používání n kterých pesticid je ur en nový biopesticid
ProAxelin.
Nový biopesticid je ur en na pomoc p stitel m postiženým zákazy pesticid . Kv li rychlé
ztrát ú innosti aktivních látek v tradi ních pesticidních p ípravcích ubývají rychle možnosti
ochrany proti šk dc m a chorobám, vysv tloval zástupce spole nosti Plant Solutions vyráb jící
nový p ípravek. Tento biopesticid s názvem ProAlexin PhytoElicitor zlepšuje výživu rostliny a
nahrazuje p ípravky Biomax Forte a Biomax GP, které jsou používány p stiteli jahod již
kolik let.Tento nový p ípravek je koncentrovaný, používá se v malých dávkách a jeho použití
je z nákladového hlediska efektivn jší, než p ípravky, které nahrazuje. Je vhodný pro
konven ní i ekologické systémy hospoda ení. Tento p ípravek funguje tak, že pomáhá
aktivovat p irozené ochranné a obranné systémy rostlin b hem asných stadií r stu. To snižuje
závislost na tradi ních agrochemikáliích. Zlepšuje zdraví a vitalitu rostlin a vede k vyššímu
podílu produkce plod I. jakostní t ídy. Nezanechává žádná rezidua a m že být používán
hem celého života plodiny. ProAxelin je zvlášt vhodný pro používání v systémech
integrované ochrany rostlin a tam, kde jsou používány biologické zp soby ochrany.
Spole nost Plant Solutions uvedla ProAlexin Phyto-Elicitor na akci Fruit Focus, která se konala
22. ervence 2009 na výzkumné stanici East Malling, Kent, Velká Británie.
(Horticulture Week, 2009, 10 July, s. 23/Agronavigátor 6.XI.2009- kráceno)

V Austrálii vyšlechtili jablko, které vydrží erstvé m síce
Australští v dci si celých 20 let lámali hlavu jak vytvo it jablko, které by m síce chutnalo jako
erstvé i po m sících strávených v lednici. Nyní kone
zaznamenali úsp ch a tvrdí, že
vyšlechtili nejlepší jablko na sv . Na pultech obchod by mohlo být už p íští rok.
Nové jablko by m lo být po všech sm rech prémiovým zbožím.
Jablko má nep íliš chutn zn jící pracovní název RS103-130 a údajn z stává krásn "k upavé"
ješt 14 dní po utržení ze stromu. V lednici pak prý vydrží erstvé po dlouhé m síce. Nové
jablko vyšlechtili ve stát Queensland a tam jší politici a ú edníci mu cht jí dát na trhu
dostate ný prostor. Státní ministr pr myslu uvedl, že vláda již hledá komer ního partnera,
prost ednictvím kterého by mohla jablko p íští rok uvést na trh.
Odr da je rezistentní v i strupovitosti, je st edního vzr stu, vytvá í kompaktní koruny.
"Kouzlo tohoto jablka spo ívá v tom, že si ho m žete koupit, dát ho do misky na ovoce a ono
dva týdny neztrácí nic ze svého tvaru i chu ové komplexnosti a erstvosti. V lednici si pak
tyto atributy udrží po celé m síce," uvedl queenslandský ministr.
"Tato nová ervenoplodá odr da je velmi sladká. První testy jsou vynikající, jablko p ed ilo
dokonce i odr du Pink Lady, která je nejoblíben jší ve Velké Británii," dodal ministr.
(Novinky.cz - kráceno, USPTO Patent Application 20080244795)

Podzimní zájezd OUMS do Polska
Cestovní zpráva z tematického zájezdu do Polska 2.- 5. 9. 2009.
Program: 2. 9. 2009 - st eda
Odjezd v 5 00 hod z Brna - areál SRS v Brn - Líšni, Zaoralova 3 sm r Olomouc, eský T šín
Klášter Jasna Gora – Czestochowa
Ovocná školka a pokusný sad (Gospodarstwo szkólkarskie) Nowakowski –
Ždržary 68, 26 – 420 Nowe Miasto, tel. +48 486 744 167,
www.szkolski.pl e-mail: nowakowski@szkolki.pl
3. 9. 2009 - tvrtek
Warszava – Bronicze, zem lská burza a tržnice
Vysoká škola zem lského hospodá ství Varšava,
Nowoursynowska 159 02 – 776 Warszava
st edisko Wilanów, pokusný sad, Prof. Dr. hab. Kaziemierz Tomala
tel. 022 593-20-83, e-mail: kazimierz_tomala@sggw.pl
Prohlídka m sta Varšavy a Královského zámku
Ovocná ský podnik Zigmund Pliecak, Gremkovicze
4. 9. 2009 - pátek
Výzkumný ústav ovocná ský a šlechtitelský (Institut sadownictwa i kwiaciarstwa)
Skierniewice , Pokusný sad Dambowicze, drobné ovoce - Brezno
Technický izolát VÚOŠ Skiernewice, stanice Prusy 96 – 130 Gluchów
Tel. +48 468 157 852 www.oems.insad.pl oems_prusy@poczta.onet.pl
editel Mgr. Korecki, Mgr. Barbora Kowalik, Mgr. V. Kozerski
Ovocná ský podnik INSAD Prusy, Wojciech Krzewinski, 96-130 Gluchów
Tel.+48 468 157 003, www.nursey.pl e-mail: innsad@post.cz
Odbytové družstvo (Grupa producenta owocow) Rajpol
Belsk Duzy Wolka Leczesycka, pan Wozniak.
tel. +48 661 1383, www.rajpolcom.pl e-mail: rajpol@rajpol.com.pl

5. 9. 2009 – sobota
Ovocná ský podnik (Gospodarstwo sadownicze) Pawel Przybytniak
Zalesie 71 05-600 Grojec, tel. +48 486 642 856, przybytniak@skowronski.pl
Ovocná ský podnik Hortena (Hortena Gospodarstwo sadownicze) Witold Oryniak
Mala Wies 22 05-622 Belsk Duzy, tel +48 486 611 248,
Ubytování: Hotel Wiktorianski hotel, www.hotelwiktorianski.pl
Cesta zp t - sm r Czestochowa, Bielsko Biala, eský T šín, Olomouc, Brno
Všeobecná charakteristika státu.
Polsko má rozlohu 312 685 km2 s 38,2 mil. obyvateli a hlavním m stem Varšava (Warszaw),
jež má 1 620 000 obyvatel. Polsko má 16 vojvodství, 314 zemských a 65 m stských okres ,
celkem 2 478 obcí. Další nejv tší m sta v tis.obyvatel: Krakov 767, Lodž 754, Wroclav 635,
Pozna 560, Gda sk 456, Št tín 406, Katovice 312. Obyvatelstvo: 99% Poláci, 95% katolík .
Nejdelší ekou je Visla s 1 047 km, nejvyšší horou jsou Rysy (2 449 m), v tšina území do 200
m.n.m., pob eží Baltského mo e 775 km, hranice s R 796 km. Pr
rné ro ní srážky jsou na
úrovni 600 mm, pr
rná ro ní teplota kolem 7 0C. Z p írodního bohatství: erné a hn dé uhlí,
né rudy, železná ruda a kamenná s l. Hospodá ské len ní: Jižní zóna (Wroclaw, Krakov)
– pr myslová, uhlí, rudy, St ední zóna (Warsawa, Lodž) – intenzivní zem lství, textilní
pr mysl a strojírenství, Severní zóna (Gda sk, Št tín) – p ístavy a rekreace.
Historie: v za átku Velké Polsko, rod Piastovc (992 – 1370), rod P emyslovc (1300 – 1306),
rod Jagellovc (1385 – 1572), rod Vas 1587 – 1668), pak volení králové, poslední p i t etím
lení Polska – August III. (do roku 1795). Polsko – litevské soustátí až do roku 1569. V roce
1918 obnoven Polský stát, silné národnostní cít ní obyvatel. B hem II. sv. války padlo na 6
mil. obyvatel a Varšava byla prakticky „srovnána se zemí“. Polsko m lo nejv tší „pohyby“
státních hranic ve st ední Evrop . Polsko vstoupilo v roce 2004 do EU.
Zem lská p da (cca 32 mil. ha) je rozd lena: 47% orné, 29% lesy, 13% pastviny a 11%
ostatní, 101 588 km2 jsou chrán ná území, orné p dy kolem 15 mil. ha, 6 t íd úrodnosti p dy,
v zem lství pracuje cca 30 % obyvatel.
Ovocná ství v Polsku
Polské ovocná ství pat í v rámci EU s nejv tší produkcí ovoce – v roce 2008 cca kolem 4,5 mil.
t. v etn extenzivních sad , nejvíce jablek – 3,5 mil. t. (prognóza 2 360 tis.t). Prognóza sklizn
ovoce v Polsku dle statického ú adu pro rok 2009: Celková sklize 3,1 mil. t z toho 2,63 mil. t
jablek, 60 tis.t hrušek, 188 tis. t višní, t ešní 52 tis.t, a cca 100 tis. t švestek. U jablek je na 3-4
míst na sv ( ína, USA, Turecko, Polsko). V letech 2000 – 2007 byla produkce ovoce dle
druh : jablka 2 168 – 2 522 tis.t., produkce hrušek 31 – 90 tis.t., produkce t ešní 38 - 48 tis.t,
produkce višní 108 – 202 tis. t., produkce švestek 91 – 133 tis.t., produkce o ech 9 – 12 tis. t.
Polsko je sv tovou velmocí v produkci drobného ovoce, celkem v letech 2000-07 380 – 503
tis.t, z toho rybízy 120 – 194 tis.t, jahody 131 – 194 tis. t., maliny 45 – 65 tis.t., angrešt 15 – 22
tis.t, bor vek 2 – 8 tis.t., arónie 37 – 39 tis.t.
Plochy ovocných sad v tis. ha (2002 – 2005): jablon 140 – 181, hrušní 13 – 15, švestky 24 –
27, višn 36 – 39, t ešn 5 – 9, broskvon 3 – 5, meru ky 2, o ešák 5 – 6, rybízy 25 – 35,
maliny 13 – 14, angrešt 3 – 4, bor vky 1 a jahody 38 – 50.
Školka ská produkce je velká a na vysoké úrovni ( 3 sdružení a asi 200 soukromých školek).
Výzkumná st ediska polského ovocná ství jsou p edevším Institut ovocná ství a šlecht ní ve
Skierniewicích, Zem lská universita v Lublinu (prof. Dr. hab. E. Makosz) – ovocná ské
seminá e v Limanowe a Vysoká škola zem lského hospodá ství ve Varšav Prof. Dr. hab.
Kaziemierz Tomala.
Ovocná školka a pokusný sad Nowakowski – Zdrzary - Nowe Miasto
Podnikem nás provázel pan Andreji Szymon. Firma existuje asi 30 let od roku 1978 na ploše 7
ha. Sou asná produkce je asi 300 000 ks školka ských výp stk a 500 000 ks podnoží, má asi 70
ha p dy – vše pod závlahou. Chladírna na cca 800 t ovoce, p istavuje. Pronajímá si další p du ,

za 2 000 Zl/ha. Cena 1 ha p dy 20 – 40 000 Zl/ha. Trendy v Polsku: u jablo ových podnoží: M 9
70%, další podnože M 26, M 7, P 60, odešlo se od Antonovky a MM 106. Deset nejvíce
stovaných odr d: Jonagold a Jonagored, Idared a Neidared, Szampion, Braeburn, Gala, GD,
Mutzu. Školka skou produkci exportuje do SRN, Holandska, Itálie, Ukrajiny, Litvy, B loruska,
R. Zem lci v Polsku neplatí sociální a zdravotní pojišt ní, sami si ur ují zda budou plátci
DPH, pokud nejsou plátci DPH pak neplatí žádné dan ze zisku. Školka Nowakowski má obrat
60 mil. Zl (360 mil. K ) není plátcem DPH a neplatí žádnou da ze zisku.
Pokusný sad jabloní (25 ha):
Red Jonaprince – 4. rok, 3,5 x 1 m s oporou, M 9, zatravn ní, štíhlé v eteno.
GD Reinders – 5. letý, 3,5 x 1 m s oporou, M 9, štíhlé v eteno
Jonagold – 8. letý, 3,5 x 1 m s oporou, štíhlé v eteno, st na vysoká 3,5 m, letní ez
Ligold, Gala Must, Szampion, Szampion Reno 10.ti letý, 3,5 x 1 m, letní ez
Hrušn Konference a Xeena, 5 ti. letý, podnož kdoulo , štíhlé v eteno, kapková závlaha.
Školky: pracuje zde na 20 pracovník , 15 ha na expedici, 12 ha školek 1-letých, 6 ha školek na
spícím o ku, 8 ha mate nice - podnože M 9, P 60, M 7, M 26, Kdoulo , Gisela 5, 6. O kovance
na zimu vyškolkuje, skladuje, vyt ídí a na ja e vyškolkuje. Celkov má 7 traktor Lambourgini,
1 ks portálový traktor, 3 ks mul ova , 1 ks rotavátor, 3 ks pásové zavlažova e Rain Star, stroj
na setí trávy. V katalogu nabízí u jabloní (podnože M 9, P 60, M 26 a M 7): odr dy Braeburn
Red, Fuji Beni Shogun, Empire, Gala Must, Gala Natali, Gloster, Golden Reiders, Jonagored
Supra, Red Jonaprince, Ligol, Lobo, Kursu, Idared, Najdared, Szampion Reno 2 a Sander, u
hrušní (Pigwa S1) – Konference, Faworytka, u t ešní (podnož Gisela 5, Colt, WSL 2) – Burlat,
Kordia, Lapins, Regina, Summit, Sylvia, Techlovan, Vanda, u višní (podnož Antypka Popiel) Debreceni Botermo, Kelleris, Pandy, Groniasta, Nefris a Lutowka.
Varšava – Bronicze, zem lská burza a tržnice
Vybudována v posledních letech, oplocený komplex 6 hal se správní budovou – hala pro
potraviny, ovoce, zeleninu, kv tiny. Zde jsou „vetší obchodníci“ a správa haly, sociální
za ízení. Venkovní prodejní prostory p ed každou halou, kde drobní prodejci p ijedou autem se
svým zbožím a prodávají nep etržit 1 – 3 dny, v aut i nocují. Prodej veškerého ovoce:
angrešt, rybízy, maliny, bor vky, jahody, jablka, hrušky, švestky, t ešn , višn , meru ky,
broskve – ve spot ebitelském balení i voln . Ceny asi o 30 % nižší.
Vysoká škola zem lského hospodá ství Varšava,
st edisko Wilanów, pokusný sad, Prof. Dr. hab. Kaziemierz Tomala
mají asi 1 400 student , denní i dálkové studium. Katedra ovocnictví 4 profeso i a 11
deckých pracovník , provádí jak výuku tak i organizují provozní pokusy, dále organizují
Den otev ených dve í – p ijde kolem 500 – 700 ovocná , Den mechanizace v ovocná ství
(leden) – vystavuje 100 firem a p ijde až 3 000 ovocná . Den bor vek – asi p stitel v Polsku.
Organizují profesní seminá e Vydávají také publikace pro ovocná e. Chladírna ULO na cca
500 t – 15 box . 4 x 50 t, 6 x 25, 5 x kontejnery na pokusy. ízeno p es PC, separátor, 1,5 %
CO2 a 1,5 % O2. Sklize ovoce se ídí podle obsahu etylenu v plodu, pro ovocná e provádí
službu signalizace sklizn dle analýzy – jako Univerzita Lublin a ISK Skierniewice, optimální
je obsah etylenu 0,2 – 0,5.Jablka skladují p i teplot +1 až +2 0C,hrušky p i teplot -1 až - 2 0C.
Pokusný sad:
pokus s barevnými sít mi (bílá, šedá) fy. Frustar u jabloní odr d Fudji a Gala, na M 9, 2. rok.,
kapková závlaha, zatravn ní. V Polsku je asi ve výsadbách 30 ha pod sítí.
Pokus s asijskými odr dami – Naschi, Early Schu, Schinseiki, Chorujo.
Pokus se zakrytím t ešní – 0,5 ha, horní folie + sít proti kroupám + bo ní sít proti pták m,
folie se roztáhne 3 týdny p ed sklizní, kapková závlaha.
Pokus s letním ezem jabloní – vhodný za ur itých podmínek, lepší vybarvenost plodu
Pokus po 2 adách – Ligol, Szampion, Ligolina, 3x1 m, M 9, pokus také s dodáváním vápníku
es listy.

Ovocná ský podnik Zigmund Pliecak, Gremkovicze
Má 17 ha ovocného sadu (14 ha jabloní a 3 ha švestek), chladírna na 600 t ovoce, vlastní 10
kamion na export jablek a potravin, p edevším do Ruska. Nakupuje také ovoce. Sad ve sponu
3 x 1 m s odr dami Jonagold, Jonaprince, Idared, Šampion, Ligol, podnož M 9, op rná
konstrukce s betonovými sloupky, zatravn ní.
Institut ovocná ský a šlechtitelský Skierniewice
Pokusný sad Dambowicze – Mgr. Czujucs
Po roce 1989 museli ást pozemk prodat, dnes mají asi 60 ha výsadeb, p edevším na pokusy.
V ústavu pracuje na 400 osob, z toho je 200 v deckých pracovník . Vedení ústavu a laborato e
jsou v Skierniewicích, další pracovišt jsou Dambowicze (jádroviny), Brezno (drobné ovoce)
a Prusy (technický izolát). V budov Institutu je také ubytování pro cca 50 osob – pro
ovocná e, kte í jsou na krátkodobém kurzu organizovaném ústavem. Od roku 1951 byl editele
Prof Dr. hab.Pe onczek, který velmi úzce spolupracoval s ovocná i v USA, zem el v roce
2006. Základní sekce: Fysiologie rostlin, šlecht ní, ochrana ovocných kultur, odr dy, školky,
agrotechnika, kv tiná ství. V Polsku je také Centrální institut odr d (70 odr d jabloní), hlavní
skupiny odr d: skupina Jonagold, skupina Gala, skupina Šampion, skupina GD. V pokusném
sadu bylo desítky pokus s jablon mi, hrušn mi, t ešn mi, višn mi, slivon mi a meru kami.
které pokusy:
Pokus u jabloní na podnoži P 14 (pro pís ité p dy) ve sponu 4x1,5 m u 27 odr d.
Pokus s višn mi ve tvaru štíhlé v eteno, odr dy Morela pozdní a Erdi Botermo, ponechávají jen
kmen + 2-3 leté v tve, starší v tve se vy ezávají.
Pokus s klony podnože M 9 na odr
Szampion a Royal Gala.
Pokus s podnoží M 9 ve sponu 4x2 m u odr d GD, Golden DRAM, GD Reinders, založeno
2008.
Pokus s odr dou Ligol a NŠL L 33/05, L 7/05, L/05 na podnožích M 9, M 26, spon 4 x 2 m.
Pokus hrušn , výsadba 2005, podnož Kdoulo , 4 x 2,5 m, systémy vyvazování v tví
Pokus se švestkami – štíhlé v eteno, odr dy Bluebel, Carpatin,
anská ranná,
anská
najbolja,
anská lepotica, Haganta, President, Record, Tegera na podnožích Alycza, WWA
– 1, WSW – 1, Družka 1 a Ewika 99.
Pokus se šveskami odr dy Avers – stolový systém, veškeré práce „ze zem “.
Pokus s barvou sítí Frustar (bílé, šedé, erné), založeno 2004, odr dy Szampion, Celeste, Rubin
Star, Jonagold, Elise, Gloster na podnoži M 9 ve sponu 3,8 x 1 m.
Pokus se zakrýváním t ešní (folie, sít ), podnož PHL - Burlat, Kordia, Regina, T chlovan,
Vanda,
Pokus t ešn – štíhlé v eteno, 5 x 3 m, Kordia na F 12/1, Gisela 5, Maxma 14, PHL A,B,C,
Tabel Edabriz, Weirot 158, kapková závlaha, sít , kovová konstrukce
Pokus t ešn , založen 2002, 4 x 2 m, podnože Gisela 5, Pta ka s mezišt pením PHL A,B,C,
odr dy Burlat, Kordia, Lapins, Regina, Summit, Vanda.
Pokus se zp soby ezu (dlouhé ípky) na štíhlém v etenu, založen 2005, 5 x 2 m, odr da
Regina na podnožích PIKU 1, 2,3,4, Gisela 3,5,6, kapková závlaha
Pokus s t ešn mi, založen 2006, 4,7m x 3 m, Odr dy Burlat, Vera, Namare, H 209, Van x
Kordia – XIII/55, XIII/58, Sylvia, Lapins, Pola, Regina, Namosa na podnožích Colt a Gisela 5.
Pokus kanadské bor vky – 3 x 0,5 m, pH do 4,5 vy ezávání starých v tví, sklize od VI do XI.
síce, na trhu stojí kolem 20 Zl/kg, odr da Bluecroft.
Technický izolát IOŠ Skiernewice, stanice Prussy – Gluchów
(Ošrodek elitarnego materialu szolkarskiego Prusy)
Mgr. Barbora Kowalik, Mgr. V. Kozerski
Ozdravovací proces, základem je ozdrav ný materiál ve dvou halách technického izolátu (2
500 m2).

Zasklené plochy 286 m2, chladírna s 2 komorami 376 m2, laborato e pro sérologické testy a
množení in vitro. Dotace od státu na projekt (investice) i na proces ozdravování, na provoz
získávají finance prodejem ozdraveného materiálu. Ze zákona ozdravování mohou provád t jen
stanice OEMS Prusy - jsou jediným producentem ozdrav ných podnoží a roubového materiálu.
Roubový materiál 5 ha, mate nice 7 ha, školky 2,5 ha, jahody 2 ha, maliny 2,5 ha. Na stanici
pracuje 12 osob + 13 sezónních pracovník . Celý proces je rozd len na selekci, termoterapii,
import a obm nu materiálu. Testy provádí biologické, PCR, sérologické, u jabloní zjiš ují
ítomnost 9 vir , mají v základní bázi 185 odr d jabloní, hrušní, t ešní, višní, slivoní a
vegetativní podnože jabloní M 9 ISK, M 9 EMLA, M 9 T 337, P 2, 14, 16, 22, 59, 60, M 7, M
26, RN 29, MM 106 a t ešní Colt, F 12/1, kdoulo S1, kdoulo MA.
Termoterapie probíhá za teplot +33 – 38 0C, každá rostlina v TI musí mít ješt 5 rostlin v sadu
pro ov ení autenti nosti odr dy. V TI je rostlina 7 – 9 rok , t i roky p ed ukon ením životnosti
se odebírají vzorky a prochází znovu testovacím procesem. Celý proces u jedné odr dy stojí asi
15 000 Zl. Cena za o ko 20 Zl, roub 28 Zl. Celkov ozdravili 80 odr d jádrovina a 80 odr d
peckovin. P i výskytu viru šárky ve školce likvidují jen pouze napadenou konkrétní odr du.
Mate nice erného rybízu – odr dy Tiben, Tisel, Ruben, Ores (produkce 500 000 ks ízk
ro . Stálá kontrola od státu.
Ovocná ský podnik INSAD Prusy, Wojciech Krzewinski, Gluchów
Má 40 ha jabloní a školku s ro ní produkcí 200 000 ks stromk . V posledních letech má velmi
dobrý odbyt stromk odr d Gala, GD, Red Jonaprince a Mutzu.
Sady jabloní ve tvaru štíhlého v etene s oporou, zatravn ní, na ásti – 20 ha závlaha kapková a
mikropost ik, celkov nižší stromy do 250 cm, betonové sloupky s dráty + bambus. Jonagold
na P 14 z roku 1990, Jonica na P 59, Gala Must – výsadba 2 roky, na P 60, Gala Must na M
26, 10 let, výnos asi 50 t/ha, Jonagold na M 9, Ligol na P 2 (nezmrzá), Ligolina na M 9 –
st ídavá plodnost, Gala Must na P 14, Elstar, klon Elpin ob 10 let stará výsadba, Najdared na P
2, výsadba 4 roky, 4 ha, 8 ad Ligol na M 9, 4 ady GD na M 9 (ob odr dy 10 let), 2 ha GD na
P 2, botanické opylova e každý 8. strom – Virginia Crab, Sprenger, 2 ha Mutzu na P 22. 20
ad Šampion na M 26, 15 ad Šampion na M 9, Gala 14 ad se závlahou mikropost ikem,
zavlažuje ze studny asi 2 ha sou asn , celkov 20 ha pod závlahou, Gala 14 ad bez závlahy,
Ligol 12 ad, P 27, 10 – ti letý, Benischa 40 ad, 4 x 1 m, dob e se skladuje
Meru ky - 2 ady, 6 let odr da Heja, 3,5 x 2,5 m, bujné stromy, hustý porost, st ídavá plodnost.
Broskvon - v eteno, 4 odr dy v . Suncrestu, 4 x 2 m, 4 letá výsadba, výpadky strom
Idared 5 ha na P 1, 20 ti-letá výsadba, Gala na M 9 + GD na M 9 – 2 letý, 4 ha, 8 ad Bohemia,
10 ad Fuji, 2 ady Gala, Ligol a Jonagold – 5 ha, na M 9. Švestky 14 ad, odr dy President a
Mers
Mutzu má nejvyšší cenu v Rusku, kde cht jí velká jablka bu ervená nebo zelená. Sklize
ru ní s vyššími sch dky, za 10 hod. výkon až 30 q jablek, chemická probírka, na opylování
využívá divoké v ely – specielní úly (hnízda). V firm pracuje 10 rodinných p íslušník , na ez
pak celkem 18 osob, ru ní probírky až 20 osob, podobn jako u sklizn .
Chladírna na 1 600 t ( z toho 600 t ULO), snaží se rychle prodávat jablka – do obchodního
et zce Selgros a 1 000 t exportuje. Ceny – za íná v IX na 15 groš /kg, X/0,40 Zl/kg, do II.
0,60 Zl/kg, V/1,2 Zl/kg. Nejvyšší ceny jsou za odr dy Paula Red a Delikates – kolem 1,2 – 1,5
Zl/kg.
Odbytové družstvo (Grupa producenta owocow) Rajpol
Belsk Duzy Wolka Leczesycka, pan Wozniak. Družstvo má 64 len s plochou 700 ha sad
ve velikosti 3 – 40 ha. V Polsku jsou 4 družstva (Rajpol, Polfruit, Weincsa, Jabluškotancf).
V družstvu pracuje na 22 stálých osob + 7 osob v administraci, 3 osoby ve vedení skupiny, 1
technik – specialista pro p stování, prognózu sklizn a ur ování termínu sklizn a 1 technik
pro p íjem ovoce. Každé t i roky volby Rady skupiny – hlasování je podle kapitálu, který
vložily do družstva. Komise pro ceny p ejímaného ovoce – každé pond lí, lenové vkládají

vklad na investice (25% vlastní finance a 75 % dotací). Na propagaci je 0,05 % z ceny ovoce
dle na ízení – do spole ného centrálního fondu propagace. V roce založili s.r.o. a od roku 2004
založili skupinu – mohli získávat dotace EU. Jeden len nesmí mít více jak 20 % podíl.
Spole ný prodej – len by m l po 5 letech dodávat 80 % své produkce, vlastní vnit ní p edpisy,
nemohou d lat služby pro „cizí“, kupují také jablka od „cizích“ do 50% kapacity chladírny.
Jablka vykupují za 0,5 Zl, pak d lají korekturu dle prodejní ceny a celkov doplácejí ve t ech
etapách (další je po realizaci prodeje a kone né je po celkovém vyú tování chladírny. P stitel
platí za skladování v období X-III. 1 kg jablek asi 0,30 Zl. Prodejní ceny ID 1,2 Zl, GD 1,6-2,0
Zl, ješt vyšší ceny Jonagold, Gala). Chladírna na 6 000 t ovoce, stavba ve t ech etapách
s dotací státní a EU. Vybavení - velká t ídi ka Roda s 8 plavebními kanály, malá t ídi ka
Greefa s balením do sá , 15 vysokozdvižných vozík Nissan, box palety plastové, kamiony
na dopravu ovoce, p edevším na export asi 70 % skladovaných jablek.
Vlastní firma pana Woznika + 2 synové (jeden p stování a druhý obchod), 30 ha sadu jabloní,
má podobnou p stitelskou technologii jako ostatní, stromy jsou vysazeny na „r vku“ vysokém
asi 25 cm, aplikuje minimáln 15 – 18 post ik proti chorobám a šk dc m, 80 kg .ž./ha N +
listová výživa, kapková závlaha, vysoké st ny, sklizn kolem 30 – 50 t/ha, u GD problémy se
rzivostí.
GD Reinders na M 9– 8 ad, 3 x 1m, štíhlé v eteno, výška 3 m,
Evelina na M 9, výsadba 5 let, 3 x 1 m, v dob naší návšt vy zelená, vybarví se do ervena, má
dlouhou skladovatelnost, dobrá úroda.
Gala na M 9, 10 ad, 3 x 1 m, vysoká sklize .
Idared na M 26, 4 x 1,5 m, 20 ti-letý, 10 ha , st na 3 m vysoká, výnos kolem 50 t/ha.
Ovocná ský podnik Pawel Przybytniak, Zalesie – Hronec
Má celkem 40 ha sadu, p edevším jabloní, z toho asi 30 ha plodných, vlastní školka.
Chladírna na 1 200 t (9 box ), staví další kapacitou 1 500 t – 8 box (550 000 Euro), p íští rok
postaví velkou t ídírnu. Jako soukromník m že dostat maximáln dotace na investici 80 000
Euro, na nové technologie má nižší úv r. Vlastní t ídi ka Greefa – 3 – 4t/hod, 90 % jablek jde
na export (partie po 20 t) hlavn na Rusko, Ukrajinu i SR. Odr dy GD, Ligol, Jonagold,
Šampion, Gala, Idared, vše na M 9. Dává 100 kg N/ha ( isté živiny), zjara asi 50 kg.
Chemickou ochranu si provádí sám, má vlastní meteorologickou stanici, prognózu dostává od
státní organizace (naše SRS), aplikuje min. 15 post ik na houbové choroby, 2x obale , 2x
ostatní šk dci, provádí pokusy s fy BASF. Pr
rná ro ní teplotu má asi 70 C a 500 mm
vodních srážek. Op rnou konstrukci používá z betonových sloupk s dráty a d ev nými k ly,
výška st n i p es 3 m, ást výsadeb je ve dvou ádcích, má protimrazovou závlahu post ikem
(35 m3 vody/hod), ro
aplikuje 3 – 4x Glyphosat, provádí chemickou probírku p ípravkem
„Gip“. Sklize „naráz“ pomocí sklízecích vlá
(5 vozík s 5 box paletami) a sch dk , sady
do 1 km od chladírny, výnosy GD 40 t/ha, Jonagold a ID 50/ha, Ligol 60 – 70 t/ha.
Ovocná ský podnik Hortena Witold Oryniak, Mala Wies - Belsk Duzy
Za ínal jeho d da v roce 1974, má 4 dcery. Celkov má 17 ha sadu,z toho 10 ha jabloní (500 t),
3,5 ha švestek (100 t), 1,5 ha merun k (60 t), 1 ha rybízu pod PVC(15 t) a 0,5 ha angreštu.
Rybíz je na konstrukci ve tvaru „úzké V“ ve sponu 2,5 x 0,2 m, odr dy Rowada, Jonkheer Van
Tets, Blanka.
Sklize je o m síc d íve, pod ke i nastýlá vrstvu borky, po 10 – ti letech ezem vrací tvar
k zemi, z 1 ke e asi 4 kg plod , mají své prodava e ve Varšav ,
Angrešt na konstrukci s bambusovou oporou, zav šen na dvou drátech, dva kmínky, spon 2,5 x
0,5 m, odr dy Pax, Miry. Zkouší ruskou odr du Rodnik Krasnoslavenski na meruzalce
s výškou kmínku 40 cm. ezem odstra uje dvouleté v tvi ky, vyvazuje a zakracuje jednoleté
tvi ky. U jabloní má op rnou konstrukci z betonových sloupk 340 cm dlouhých (do zem
80 cm) a 5 ti drát , spon 3,5 x 1 m, výška st ny 3 m, kapková závlaha, vlastní malou vodní
nádrž v lese. Vlastní meteorologickou stanici, k signalizaci využívá feromonových lapák ,

Idared – sad 20 ti letý, vysoká st na, sklize asi 50 t, menší plody
Idared – 3 letý, M 9, 3 x 1 m, chráni e kmínk , asi 15t/ha, výšky 3 m dosáhne v 5. roce.
Idared – 22 let, na M 26, ob rok eže ko eny z jedné strany, ID je indikátorem nedostatku Mg.
Gala Royal, Jonagold Wilmuta, Šampion (na m 4) – 20-ti letá výsadba, také po ezává ko eny,
Šampion na M 4, 3,5 x 0,5 m, systém Paula (X systém), rané jablko Celeste.
GD na M 9, 3 rok, výnos asi 10 t/ha, GD na M 9, 6-ti letý, výnos asi 35 t/ha,
Honey Crist – 1 ada, tvrdý, dob e se zbarvuje, náhrada za ID, chu ov lepší, odolný na mráz
Švestky Valor, President a Empres – starší výsadba nízkokmen až štíhlé v eteno, na
myrobalánu a Wagenheimova, siln p eplozené, lámou se v tve.
Švestky
anská lepotica,
anská najbolja, Valor, podnož Wagenheimova
Chemickou ochranu u švestek provádí d kladnou – p ed kv tem 2 x Cu, do každého post iku
po odkv tu st ídá P, N s K, nebo Ca nebo Mg. Proti hál ivci viš ovému používá síru, post ik
2x Calypso na pilatku, v dob kv tu Horizon , po odkv tu 2x Topsin , 1x Dithane, 2x Delan.
Zkouší Rodofix u švestek.
(Ing. Jaromír epi ka, CSc.)

Minoritní registrace
Kumulus 80 WG
15.prosince nabude ú innosti rozhodnutí o rozší ené registraci p ípravku Kumulus do rybízu a
angreštu proti americkému padlí angreštovému (hn dé padlí) a proti hál ivci viš ovému
(Aculus fockeui) do peckovin.
(OU R)

Zásoby jablek v EU k 1.11.2009
Skladové zásoby jablek v n kterých státech EU k 1.11.2009 (tis. t)
Stát

2006

2007

2008

2009

08/09 (%)

mecko

380

409

403

440

+9%

Itálie

730

741

796

842

+6%

Nizozemí

260

278

282

308

+9%

Rakousko

134

146

140

150

+7%

Portugalsko

105

113

91

109

+ 10 %

Špan lsko

200

228

205

191

-7%

39

35

46

44

-3%

1.849

1.950

1.972

2.084

+6%

eská republika
Celkem

(AMI)

Ceny
Ceny ovoce v 46. až 47. kalendá ním týdnu 2009
Ceny
Ovoce
JABLKA tuzemská
Bohemia
V
I.
Golden Del.
V
I.
Gala
V
I.
Gloster
I.
Rubín
V
I.
Jonagold
I.
Rubinola
V
I.
Spartan
V
I.
Šampion
V
I.
Idared
V
I.
JABLKA dovoz
Golden Del.
Granny Smith
Gala
Pink Lady
Šampion
Fuji
HRUŠKY
dovoz
tuzemské
BLUMY
POMERAN E
MANDARINKY
CITRONY
BANÁNY
GRAPEFUITE bílé
ervené
VINNÉ HROZNY bílé
ervené
KIWI
K /ks

P stitelské
9,50 – 11,50
8 – 11,80
9,50 – 16
7 - 12
10,60 – 13,80
5,50 - 11
7 - 10
9 – 15
7 - 13
7 - 12
12 – 14
7 - 12
8 – 9,50
6-7
7,50 – 13,80
6 - 12
9,50 – 13
7 - 11

6 – 16,50

Spot ebitelské

13 – 15
18 – 23,90
15 – 23,90
15 – 24,90
14,90 – 26,90
14,90 – 23,90
15 – 23,90
13,90
12,90 – 20
12,90 – 20
19 – 29,90
21,90 – 39,90
17,90 – 27,90
39,90
12,50 – 14,90
29,90
24,90 – 47,90
19,90 – 28
44,90 – 89,90
24,50 – 34,90
19,50 – 42,90
19,90 – 38,00
19,90 – 30,00
29,90 – 34,90
18,90 – 38,50
36,90 – 89,90
51,90 – 59,90
1,90 – 8,90
(-IŠ-)

Poradenství
Pro ovocná ské podniky (pouze leny OU R) v oblasti dotací, integrované produkce, crosscompliance, 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

ehled akcí:
-

9-11.12. – Slovenské p edváno ní ovocná ské dny, SZaŠ Pieš any (UOSR-SK)
18.1.2010 – Školka ský den (nov ve Svobodných Dvorech - sou ást Hradce
Králové)
19-20.1.2010 – Ovocná ské dny (Aldis – Hradec Králové)
3-5.2.2010 – Fruit Logistica – Berlín (po ádá Svaz skladovatel ovoce)
12.2. se koná zahradnický ples ve Mšených Lázních (OUSR)
17-18.2.2010 – Skalský Dv r – školení OUMS
3-5.3.2010 – Salima - Brno
25-26.3.2010 – Se – školení V OU

Ovocná ské dny
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o.
Ovocná ská unie eské republiky
dovolují si Vás pozvat na

TRADI

OVOCNÁ

NÍ

SK É DN Y

HRADEC KRÁLOVÉ
kulturní centrum ALDIS a.s.
19. a 20. ledna 2010
Podrobná pozvánka na Ovocná ské dny bude zaslána e-mailem ovocná m po 10.12.2009 nebo
ji bude možné nalézt na webových stránkách www.ovocnarska-unie.cz , kde bude rovn ž
elektronická p ihláška. Níže je uveden p ipravovaný program, který bude dopln n o p esné
asy vystoupení.

Z programu
Ing. V. Ludvík - VŠÚO Holovousy s.r.o.
Zahájení, novinky v ovocná ském výzkumu
Ing. M. Ludvík - OU R
Zhodnocení situace v ovocná ství
Ing. J. Šebesta - ministr zem lství
Sou asná zem lská politika a rozvoj ovocná ství
Ing. J. Veleba - prezident AK R
Aktuální problémy našeho zem lství
Ing. P. Seká - vrchní editel, MZe R
Program rozvoje venkova – p íležitost pro ovocná e a školka e
Dr. Willy Dillen - Better 3 FRUIT, Belgie
Trendy v odr dové skladb jablek v EU
Prof. Piotr Sobiczewski - ISK Skierniewice, Polsko
Aktuální situace výskytu spály a integrovaná ochrana
Veronika Mangin – Agrofresh Europe, Francie
SmartFresh – nová kvalita ve skladování
Ing. J. Brettl, CSc. - Brematech Praha
Novinky ve skladovacích technologiích s ízenou atmosférou
Ing. L.Veverková - SZIF Praha
Rozvoj odbytových organizací v R
Ing. P. Škopová, MBA - RENOMIA AGRO
Možnosti pojišt ní v ovocná ských podnicích
Ing. J. Blažková; ing. H. Drahošová, Ph.D. - VŠÚO Holovousy s.r.o.
Výsledky pokus s mén vzr stnými podnožemi v R
Ing. M. Bagar, Ph.D. - Biocont R
Informace o p ípravku Madex
Ing. J. Korba – VÚRV Praha – Ruzyn
Po así a spála r žovitých rostlin v eské republice
RNDr. V. Humpolí ková - SRS Havlí
v Brod
Diagnostické metody využívané k detekci EA v R a jejich spolehlivost
Doc.ing. J. Polák, DrSc. - VÚRV Praha - Ruzyn
Výzkum genetiky rezistence k rostlinným vir m a jejich vektor m v evropských
plodinách
Ing. L. Talácko - VŠÚO Holovousy s.r.o.
Biologický indexing ovocných d evin – využití ve výzkumu a praxi
Ing. J. Ou ední ková - VŠÚO Holovousy s.r.o.
Ochrana jabloní proti pilatce jable né – kdy a ím
Ing. R. Vávra - VŠÚO Holovousy s.r.o.
Výskyt strupovitosti jabloní na rezistentních odr dách a nové trendy ve šlecht ní
Ing. J. Sedlák, Ph.D.; ing. Paprštein, CSc. - VŠÚO Holovousy s.r.o.
Chemoterapie a termoterapie jako metody ozdravování
Bc. J. Procházková - Biopreparáty Praha
Polyversum – biologický fungicid do ovocná ství a zeliná ství
Ing. R. Kocianová - MZe R
Projekt „Ovoce do škol“

