
Z Valné hromady

Informace z Valné hromady OU R
  dne  22.4. 2009 V HOLOVOUSÍCH

Vystoupení hostitele – VŠÚO Holovousy
Ing.V.Ludvík, editel ústavu, informoval p edevším o p íprav  podklad  pro podání projektu
v rámci Opera ního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který spravuje z fond  EU
Ministerstvo školství mládeže a t lovýchovy. V návrhu projektu je výstavba nového areálu
výzkumného ústavu v etn  laboratorního vybavení. Základní projektová dokumentace je

ipravena a projekt bude koncem dubna podán. Projekt bude posouzen jak v R tak i v EU.
Podali také nové projekty na ešení, ale nov  p ijat bude z ejm  jen jeden.

Stav a innost OU R v uplynulém období
Stav a innost  OU R za rok 2008 p ednesl p edseda OU R pan Jaroslav Muška.
1.  INFORMATIKA

Marketingu ovoce vydáno 24 ísel – v elektronické podob , Zpravodaj 5 ísel – archiv je
na www
Spolupráce  se SZIF na vydávání  TIS ovoce
Zpracování m sí ních informací o sklizni ovoce a zásobách jádrovin pro MZe
Spolupráce na odhadech sklizní a definitivní sklizni s  ÚKZÚZ
Monitoring dovoz , vývoz , bilancí, trend , cen

2. Mze R, SZIF, PGRLF
Spolupráce se SZIF a Mze v oblasti integrované produkce, ekologického ovocná ství
Podíleli jsme se na zpracování situa ní a výhledové zprávy ovoce
Zpracovali jsme pro Mze formou funk ních úkol   studie k odr dové skladb , aktuální
informace v sektoru, podklady pro jednání Evropské komise v sektoru ovoce a další
Spolupracovali jsme na procesu reformy Spole né organizace trhu s erstvým ovocem a
zeleninou, Vnitrostátní strategii sektoru a národní legislativ

3. Legislativa
Legislativa k reform  Spole né organizace trhu s erstvým ovocem a zeleninou ( v r.2008

se konala ada oficiálních jednání a konzultací) – výsledek NV .318/2008 Sb.
Agroenvironmentální opat ení – integrovaná produkce
       - p íprava novel legislativy
       - zajišt ní školení pro pracovníky SZIF
       - p ipomínková a vypo ádací ízení
Ekologické ovocná ství
       - spolupráce s MZe p i úprav  podmínek
Program rozvoje venkova – osa I. (priority ovocná ské výroby a školka )
Národní dota ní tituly

ipomínky a vyjád ení k dalším legislativním návrh m
4. AK R, nevládní sféra

Spolupracovali jsme s AK R (dotace, propagace atd.)
Spolupráce se Zeliná skou unií v oblasti problematiky spole né organizace trhu s ovocem
a zeleninou a výstavnictví
Spolupráce se Svazem vina  a Zeliná skou unií v oblasti integrované produkce, pojišt ní
apod.
Komunikujeme s COPA-COGECA v Bruselu a spolupracujeme p i p íprav  stanovisek



5. VÝSTAVNICTVÍ
zú astnili jsme se veletrhu Salima 2008  v Brn  za aktivní ú asti OUMS
Prezentovali jsme na výstav  „Zem  Živitelka“ za aktivní ú asti UOJZ
Prezentovali jsme se na „Zahrad ech“ za aktivní ú asti UOSR.
prezentovali jsme se na výstav  HORTIKOMPLEX 2008 v Olomouci (spolu s OUMS)
Prezentovali jsme se na výstav  „Zem lec“ za aktivní ú asti SU-OŠD
Tyto výstavy navštívilo tém  320 tisíc návšt vník

6. PROPAGACE
spolupracovali jsme s denním tiskem, odborným tiskem, pravideln  jsme komunikovali s

TK, informace jsou  Agrowebu a Agrisu, Zahradawebu,
kolik televizních šot  ve zprávách – téma p ezimování sad , p edpokládaná sklize

ovoce
koncem roku jsme za bohaté ú asti všech druh  médií uspo ádali akci " eské jablko =
dobrý skutek" a  darovali jsme jablka sociálním za ízením.
Vydali jsme  aktualizovaný adresá  OU R
www stránky, asté aktualizace, podrobné informace v sekci SISPO i Školka ského svazu,
ro ní návšt vnost více než 10.000 uživatel
Propaga ní materiály – s Mze (záložky pro d ti), s Bayer (brožurka) , kucha ka „Hrušky v
naší kuchyni“, projekt „Zdravá snídan “, letá ky „Poznáte rozdíl na první pohled ?“

7. OSTATNÍ INNOSTI
Minoritní indikace – významná ást nápln  práce v r. 2008

ada jednání s pojiš ovnami o pojišt ní sad
P-nový produkt – pojišt ní jabloní proti mraz m)

Spolupo ádali jsme Ovocná ské dny v Hradci Králové (20.- 21.1. 2009) spolu s VŠÚO
8.  ZASEDÁNÍ P EDSEDNICTVA

V polovin ervna  ve VŠÚO p ed za átkem sklizní
Konec srpna - výjezdní organiza  zajišt né UOJZ  v  Chel icích
polovina listopadu – Holovousy
polovina ledna - výjezdní zasedání p i konání Ovocná ských dn  v Hradci Králové

Zpráva o stavu, innosti a programu regionálních unií

OVOCNÁ SKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA

Ovocná ská unie Moravy a Slezska je nejv tší regionální unií, jejíž lenové obhospoda ují
4.300 hektar  sad  a školek. Mají celkem 155 len . Aktivn  se ú astnili na p íprav  i
prezentaci výstavy Hortikomplex v Olomouci, veletrhu Salima v Brn  a ve Znojm  na
výstav  Zahrada Moravy. B hem roku spolu  s dalšími firmami organizovali n které
seminá e. P edsednictvo se scházelo pr žn  v pr hu roku k ešení aktuálních problém .

ipojili se k akci „ eské jablko = dobrý skutek“ a poskytli jablka do n kolika sociálních
ústav . Zú astnili se akce Zdravá snídan . Vydali r zný propaga ní materiál. P ipravují
seminá e pro leny, školení na Skalském Dvo e již bylo. Koncem srpna plánují zájezd do
Polska. Obdrželi od  Krajského ú adu v Brn  dotaci na nové webové stránky, které jsou již
v provozu. Zapojili se do projektu Ministerstva pro místní rozvoj  v rámci p íhrani ní
spolupráce v celkové ástce 13 mil. K  na t i roky. Projekt zatím není schválen a m l by se
týkat ochrany jabloní.



VÝCHODO ESKÁ OVOCNÁ SKÁ UNIE
OU je nyní nejpo etn jší regionální unií, která sdružuje celkem 174 len , kte í

obhospoda ují  4.150 ha sad  a školek. P edsednictvo se sešlo celkem 6 x.  Ovocná i se
zú astnili výstavy Hortikomplex. Uspo ádali n kolik seminá  (nap . k ezu, aplikaci
pesticid , školení školka  apod.). Podpo ili p edváno ní akci a darovali jablka do sociálních
ústav  i akci Zdravá snídan . V rámci letošní valné hromady prob hl dvoudenní seminá  na
Se i. Uspo ádali zájezd  do Brna na Techagro a do Švýcarska. P ipravují na letošek zájezd do
Anglie a do Polska.   Cht jí kone  zprovoznit vlastní webové stránky.

ST EDO ESKÁ UNIE-OVOCNÁ SKÉ A ŠKOLKA SKÉ DRUŽSTVO
Mají celkem 52 len . Prezentovali se na výstav  „Zem lec“ v Lysé nad Labem a to
s úsp chem. P edsednictvo se sešlo celkem 3 x. Podpo ili p edváno ní akci a darovali jablka
do sociálních ústav  i akci Zdravá snídan . Spolupracují s mikroregiony, op t chystají ve
spolupráci s nimi „Slavnost kv “, projiž ku rozkvetlými sady na kole. P ipravují ú ast na
výstav  Zem lec v Lysé nad Labem. Podnik Ekofrukt Slaný p ešel do Unie severo eského
regionu. P ipravují výjezdní zasedání v Tismicích.

UNIE OVOCNÁ  JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ECH
Aktivn  se ú astnili propaga ní akce a darovali jablka sociálním ústav m za ú asti médií a
uspo ádali tiskovou konferenci. Uspo ádali n kolik seminá  (nap . setkání s obchodními
partnery, se zástupci distributor  pesticid ) a slavnosti kv  a plod . P ipravili výjezdní
zasedání OU R v jižních echách spojené s diskusním fórem “Ovoce”. Ú astnili se výstavy
„Zem  Živitelka“ v eských Bud jovicích a totéž p ipraví i na letošek.

UNIE OVOCNÁ  SEVERO ESKÉHO REGIONU
Mají 1853 ha sad . V minulém roce se op t prezentovali na výstav  Zahrada ech v
Litom icích. Prezentace byla úsp šná. Aktivn  se ú astnili propaga ní akce a darovali jablka
sociálním ústav m. P ipravují Slavnost kv  ve dvou termínech – 25.4. a 2.5.2009 celkem na

ti místech kraje. Jsou velmi aktivní v propagaci. Uspo ádali ovocná ský ples, mají webovou
prezentaci (www.zdraveovoce-provas.cz). Op t se ucházejí o grant na krajském ú ade na
propagaci a poradenství.

Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz

SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY P STOVÁNÍ OVOCE
Valná hromada se konala 21.4. 2009. P istoupili další  lenové. Dotace na restrukturalizaci
sad  i pro rok 2009 jsou podmín ny lenstvím v SISPO. Seznam odr d, které je možné
vysazovat se státní dotací, je mírn  rozší en proti roku 2008. Platný seznam je na internetu.
Na n kolika místech byla propagována ochranná známka a to i v zahrani í (Slovensko). Bylo
vydáno n kolik propaga ních p edm  (letá ky, kucha ka atd.). Nárok na ochrannou známku
pro rok 2009 m lo 199 podnik , podmínky splnilo zatím jen 64. Ostatní známku obdrží po
odstran ní nedostatk . Podrobnosti o innosti budou v zápise a na stránkách svazu, které lze
nalézt na www.sispo.cz.

ŠKOLKA SKÝ SVAZ
V lednu byla valná hromada a školení. V lét  plánují uspo ádat seminá  k hrušním
v Litom icích. Výp stky aktuáln  nabízejí na webových stránkách OU R. Spolupracovali

i zpracování návrh   k minoritnímu rozší ení herbicid  do školek. Již t i herbicidy jsou
nov  povoleny.  Produkce  výp stk  je  v  R u  velkého ovoce  2  mil.  ks  ro ,  malé  ovoce  1
mil. ks ro .

http://www.zdraveovoce-provas.cz/
http://www.sispo.cz/


SVAZ SKLADOVATEL

Valná hromada spolu se seminá em se uskute ní 27.5.2009 na ZF v Lednici. Program je
ipraven a zajišt n. Cht jí uspo ádat zájezd v únoru do N mecka, který se letos neuskute nil.

Volba nového vedení OU R

Výsledky voleb jsou následující pro období duben 2009 až duben 2012:
edseda: ing.Martin Ludvík

Místop edseda: bc. Ivo Pokorný
Kontrolní komise: paní Libuše Vítková, p.Pavel Kašpárek, ing.Miloslav Jelínek a
ing.Hynek Kamrla.

astníci valné hromady pod kovali za dlouholetou práci všem p edstavitel m
Ovocná ské unie R, kte í se rozhodli do dalšího funk ního období nekandidovat. Velké
pod kování pat ilo odstupujícímu p edsedovi panu Muškovi a místop edsedovi
ing.Studenému. Pan Jaroslav Muška byl následn  jmenován valnou hromadou estným

edsedou Ovocná ské unie R.

Propagace, informatika, výstavnictví
Byly zhodnoceny všechny výstavní akce, vesm s kladn  a odsouhlasena ú ast na letošní rok.
Dotace na výstavy jsou i letos ve stejné podob  jako v minulých letech, nelze o ekávat však
jejich navýšení. Byly diskutovány další možnosti a plány v oblasti propagace a informatiky.
Odhady budou letos op t ve dvou termínech k 15.6. a k 1.9., které provede ÚKZÚZ za ú asti
pracovník  OU R. Údaje t chto odhad  jsou v rohodné. Sledovat zásoby bude OU R nyní
do konce skladovací sezóny a pak op t od 1.11.

Termíny r zných akcí a žádostí :
do 15.5. – podání jednotné žádosti na p íslušné AZV o dotace na integrovanou
produkci, ekologické ovocná ství, SAPS a TOP-UP
27.5. – seminá  a valná hromada Svazu skladovatel  ovoce v Lednici
24.6. – p edsednictvo OU R, Holovousy
Srpen – seminá  k ochran  sad , po ádá VŠÚO, motorest Milovice (bude up esn no)

Informace ze zahrani í

Cena jablek stoupá
V závislosti na odr  stoupá cena jablek o 20 a dokonce i 50% nahoru. Nyní 1 kilogram
jablek z chladírny stojí pr rn  1,20 Zl/kg (7,38 K /kg). Z ULO sklad  dokonce 1,50-2,00
Zl/kg (9,23-12,30 K /kg). Poptávka je stále vysoká, horší je to už s nabídkou. Sezóna jablek
záhy skon í a vyst ídají je jahody a t ešn .

(rolna.tvp.pl-VK)

Jablka jdou nahoru…
Rekordní nár st ceny zaznamenala polská jablka v pr hu posledního týdne. Pr rn  o
0,13 Zl/kg (0,80 K /kg).
Pr rná cena konzumních jablek (ovocná ská družstva) Zl/kg:
                                                  Cena Zl/kg          Cena K /kg
                                       Elise     0,80-1,70          4,92-10,46



                                     Idared     0,80-1,20          4,92-7,38
                               Jonagored     0,80-1,70          4,92-10,46
                                       Ligol     0,90-1,80          5,54-11,07
                                  Šampion    0,90-1,94          5,54-11,93
                                                                                             (Statistický ú ad (IERiGŽ) – VK)

Export jablek se znovu rozeb hl
Z velkotržnice v Sandomierzi denn  odjíždí n kolik desítek kamión  s jablky. Obchodníci
z Východu nikde nedokáží koupit jablka levn ji než v Polsku, tedy kolem 1 Zl/kg (6,15

/kg). V kv tnu je dostupné ovoce již jen z nov  vybudovaných chladíren. Ovocná i, kte í
mají ješt  jablka v chlazených skladech se jich musí rychle zbavit. V t chto skladech se jablka
nyní již špatn  uchovávají a ovocná i již nyní pot ebují peníze na post iky.
V okolí Grojce je poptávka tak vysoká, že ovocná i nesta í shromaž ovat v tší partie jablek.

(rolna.tvp.pl – VK)

Ovocná i a zpracovatelé si navzájem nev í
Pro producenty moštových jablek m že být letošní rok stejn  nep íznivý jako minulý. Souvisí
to s problémy s cenou za jejich produkci, p edevším jablek ur ených na koncentrát. Situaci
ješt  zhoršuje fakt, že ovocná i nejsou uskupeni ve skupinách producent , které mají lepší
vyjednávací schopnost.
V lo ském roce byla sklize  v Polsku cca 3 mil tun jablek. Polsko je nejv tší producent jablek
v Evrop  a 3. nejv tší na sv , po USA a ín . V letošní roce jablon  v po ádku p kaly
zimu. V takovéto situaci se ovocná i obávají op t nízkých výkupních cen pr myslových
jablek jako vloni, kdy dostávali pouze n kolik groš  a p itom o ekávali 0,30-0,35 Zl/kg. Již
v lo ském roce ovocná i požadovali sepsání dohody mezi zpracovateli a ovocná i, p edevším
co se tý e minimální ceny. Letošní sch zky ukazují, že se to op t nepovede.
Podle Prof. Makosze, situace je špatná p edevším díky nadprodukci pr myslových jablek.
Produkce by se m la snížit na 2,5 mil tun jablek ro  a pak by se mohla zlepšit i cena.
Sou asn  ale prof. Makosz p iznává, že nikdo v Polsku není schopen íci, kolik se jablek
vyprodukuje. Neexistují žádné d ryhodné zdroje.
Nechybí ani názor, že polské ovocná ství nyní sklízí zanedbání oboru z posledních let.
Ovocná i nem li peníze na nové stromky, na pesticidy atd. V souvislosti s tím, u mnoho
ovocná  se snížila jakost, a jablka nejsou schopni prodat jako konzumní a nabízejí je
jako pr myslová. Tím se zvýšila nabídka pr myslových jablek a klesla cena.
Ovocná i se brání tím, že v posledních letech se v Polsku zvýšila poptávka po pr myslových
jablkách, jelikož se postavilo n kolik nových zpracoven se zahrani ním kapitálem. Ovocná i
zvýšili tak svou produkci. V roce 2008 se zpracovalo 2 mil tun jablek. Sv tová krize ale
snížila cenu koncentrátu.
Pokud v tomto roce budou jablka znovu levná a jejich cena spadne pod náklady na produkci,
je možné op t o ekávat blokády zpracovatelských závod . Jiná situace by byla, kdyby
ovocná i byli uskupeni do skupin producent . V Polsku je to pouze 2% ovocná .

(polskiesadownictwo.com.pl-VK)

Výsledky z konference v Limanowé
Ve dnech 6 – 7 b ezna 2009 byla zorganizována konference na téma Možnosti zvýšení odbytu
polského ovoce i zpracovaného ovoce v Polsku i zahrani í.V polském ovocná ství je i bude
základní problém ne jestli je možné vyprodukovat, ale kolik a jak je možné prodat erstvého i
zpracovaného ovoce v Polsku i v zahrani í.



1. Od roku 1995 do roku 2008 poklesla v Polsku spot eba erstvého ovoce, nejvíce
ovoce mírného pásma. V letech 1999-2003 pr rná spot eba jablek byla 23 kg/osobu
v letech 2004-2008 pak pouze 19 kg/osobu. V roce 2007 byla pr rná spot eba
všeho ovoce v Polsku 27 kg/osobu v zemích EU pak 75 kg/osobu.

2. Spot eba ovoce m že vzr st díky širší a atraktivn jší reklam  a také díky zlepšující se
kvalit . Na spot ebu ovoce m že mít vliv i program Ovoce do škol.

3. V budoucnosti nejv tší odb ratel ovoce budou zpracovatelské závody. Pr rn  se
ro  zpracuje 50-60% jablek, 75-90% višní a m kkého ovoce. Nyní jsou problémy
s odbytem všeho zpracovaného ovoce. Mnoho zpracovatelských závod  má
ekonomické problémy.

4. Pro polské ovocná ství je velmi d ležitý export erstvého i zpracovaného ovoce.
V posledních letech export erstvého ovoce byl 500-520 tis tun. To bylo okolo 35%
vyprodukovaného konzumního ovoce. Export konzumních jablek se pohyboval mezi
400-450 tis tun. Jsou stále v tší šance na export erstvého ovoce, ovšem musí se
zlepšit jejich kvalita a zorganizovat více trh s ovocem. Je pot eba založit jednu velkou
odbytovou organizaci, která by se zabývala exportem.

5. V souvislosti s vysokou sklizní ovoce v Polsku i zahrani í jsou stále problémy
s odbytem za ceny p evyšující alespo  náklady na produkci. P edpokládá se, že 65-
70% konzumních jablek se prodá za cenu 0,60-0,85 Zl/kg (3,75-5,31 K /kg). To je

ibližná nákladová cena na produkci. Za zbývajících 30-35% konzumních jablek
ekro í prodejní cena 1 Zl/kg (6,25 K /kg) a to mezi 1,30-1,50 Zl/kg (8,13-9,38
/kg). Dále bude pokra ovat velmi nízká cena pr myslových jablek.

6. Stále bude d ležitá rovnováha na trhu. Tedy produkce ovoce versus spot eba.
V Polsku je nadprodukce jablek a višní, a nedostatek hrušní, t ešní a malin. Je pot eba

kladná analýzy trhu.
7. V nejbližších letech  poroste prodej ovoce v hyper a supermarketech.
8. Jedním z odbytiš  jsou velkoobchodní tržnice.
9. Na vzr st odbytu ovoce budou mít vliv r zné formy spolupráce. Více ovoce v Polsku i

zahrani í prodá skupina producent  než jednotliví ovocná i.
10. K 1. b eznu 2009 se p edpokládaly zásoby kvalitních konzumních jablek na 300 tis

tun. Velmi mnoho je ješt  jablek nízké kvality. Aby se prodaly všechny kvalitní
konzumní jablka, bude pot eba vyexportovat okolo 150 tis tun. T žko lze

edpokládat, že poroste cena z d vodu nadprodukce v celé Evrop .

                                                                             (Prof. Eberhard Makosz – p ipravil VK)

Bioovoce ve sva inových automatech
Od b ezna funguje v Itálii systém sva inových automat , nabízejících erstvé bioovoce.
Výdejní automaty jsou umíst ny ve školách a firmách a nabízejí krabi ky s kousky erstvých
jablek a ovocnými saláty z ekologické produkce za cenu konven ního ovoce. Do projektu
"Ovoce na sva inu" je zatím zapojeno asi 150 škol a firem. Projekt podporují spole
Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních v cí a vláda regionu Emilia Romagna.
Cena ovocné sva iny z stává stejná: 1,50 eur za ovocný salát (150g krabi ka se 4 až 5 druhy
ovoce) a 1 eur za krájená Fuji jablka. Ovocný salát nyní zahrnuje jablka, kiwi, jahody a
ananas, v lét  se p idá sezonní ovoce - t ešn , meru ky, broskve a nektarinky. Výb r ovoce je
velmi d ležitý, jelikož cílem projektu „Ovoce na sva inu" je garantovat školák m možnost
vybrat si zdravé jídlo a zárove  je vzd lávat o nutnosti zdravého stravování. Ovoce z
ekologického zem lství umož uje rozší it vzd lávací aspekt upozorn ním na výhody

irozených postup  v zem lské produkci jak pro lidské zdraví, tak pro životní prost edí.
(ÚZPI, GreenPlanet, www.bio-info.cz)

http://www.bio-info.cz/


USA: Kdo sklidí broskve?
Již ne hospodá ská krize, ale neo ekávaný p íchod viru AH1N1 se za íná projevovat na
amerických ovocná ích. V ovocných sadech v USA chybí sb ra i broskví a do sklizn  broskví
v Kalifornii chybí 3 týdny.
Obvykle zde pracují lidé z Mexika, pro které je výd lek velmi zajímavý. Za jednu sezónu si
vyd lají více, než doma v Mexiku za 9 let práce. Nyní jsou esá i doma a ekají na Americké
víza. Dle informací státu Kalifornie, v lo ském roce p ijelo z Mexika na 64 tis brigádník . Již
nyní je jasné, že v tuto sezónu to nebude možné.
                                                                                                                         (rolna.tvp.pl-VK)

Sucho ve východní Evrop
Velké dešt  v západní Evrop  snížily celkový srážkový handicap, ve v tšin  zemí st ední a
východní Evropy sucha pokra ují. Za posledních 45 dní byly srážky jen 35% až 65%
normálního stavu. Pokud bude sucho pokra ovat, m že vážn  ohrozit úrodu pšenice v celém
regionu. eská republika a Slovensko jsou uvád na, ale situace zde není tak vážná jako v
Rumunsku i Bulharsku. Pro tyto dv  zem  by to byla velmi slabá úroda druhý rok v ad .
Ale k zemím, které mají problémy s vlhkostí se p idalo i Polsko a Rakousko. Nejv tší
problémy se ale o ekávají na Ukrajin , kde dojde podle posledních odhad  k propadu úrody
jak pšenic, tak je mene.

(Matoušek, Brusel)

Zásoby jablek
Stav zásob jablek v R k 1.5.2009

 (TUNY)

Typ skladu
ODR DA traný Chlazený

ULO
(v ízené
atmosféry)

CELKEM
%

meziro ní
2008/2009

%
5-letý pr r/

2009
Šampion 24 6 30 - 17 % - 68 %

skupina  Rubín 4 4 - - 82 %
Gala 14 14 - -

Golden Delicious 513 1967 2480 + 67 % + 82 %
Idared 49 1240 3729 5018 + 238 % + 31 %

Jonagold a mutace 504 131 635 + 568 % + 74 %
Topaz 7 7 - 87 % -

Melrose 20 10 30 - - 61 %
Gloster 135 174 309 + 341 % + 222 %

Zvonkové 39 39 + 70 % + 32 %
Ostatní zimní 10 22 32 + 10 % - 80 %

Celkem 49 2496 6053 8598 + 162 % + 30 %
(ML)



Zásoba jablek ve vybraných zemích EU k 1.5.2009

Zem /rok 2006 2007 2008 2009 %
2009/2008

mecko 74 988 78 127 62 503 95 395 + 53
Velká

Británie 20 500 20 000 11 400 21 000 + 84

Itálie 340 044 315 451 267 222 394 483 + 48
Nizozemí 82 000 78 000 72 000 89 000 + 24
Rakousko 53 069 47 303 44 639 63 437 + 42

Polsko 75 000 70 000 40 000 60 000 + 50
Celkem 645 501 608 881 497 764 723 315 + 45

(ZMP-ML)

Propagace

Úsp šná propagace ovocná  v Poslanecké sn movn
 Výstava po ádaná Asociací zahradnických spole enstev v Poslanecké sn movn  Parlamentu

eské republiky ve spolupráci s Ovocná skou unií R a dalšími zahradnickými spole enstvy
se konala ve dnech 5.- 8. kv tna 2009 s cílem upozornit poslance na vysokou úrove
zahradnických a jim p íbuzných obor  v R. Výstavu navštívili desítky poslanc  ze všech
parlamentních stran a ada len  vlády v etn  premiéra.
Byl tak prezentován celý zahradnický obor v etn  obor  s ním souvisejících
Neopomenutelnou sou ástí výstavy je prezentace zahradnického a školka ského výzkumu,
vzd lávání, výstavnictví i úsp ch  v r zných sout žích.  Heslem eské rostliny a plody do
eských domácností a zahrad se výstava snaží upozornit, že rozvoj t chto odv tví podporují i

vysp lé zem , nebo  se jedná o velmi intenzivní produkci s vysokou p idanou hodnotou a
velkým podílem poskytovaných služeb. Zahradnická produkce p edstavuje cca 15 procent
rostlinné výroby. P ehled zahradnické produkce v roce 2007 podle údaj  profesních svaz  a
situa ních a výhledových zpráv Ministerstva zem lství. ( zaokrouhleno v miliardách K )
Produkce kv tin .................................................................... 1,8
Produkce školka  (lesní, okrasní i ovocní) ......................... 1,7
Produkce lé ivých aromatických a ko eninových rostlin...... 0,5
Produkce ovoce ......................................................................2,5
Produkce vinných hrozn  ......................................................1,0
Produkce zeleniny ................................................................. 2,3
Celkem  ................................................................................. 9,8
 Na úrovni zahradnických obor  je pak závislé nejen lidské zdraví, vzhledem k produkci
ovoce, zeleniny, ko ení a lé ivých rostlin, ale také životní prost edí vzhledem k pé i o zele  v
lidských sídlech i v naší kulturní krajin .
Ovocná ská unie R d kuje všem, kte í se na výstav  podíleli, zejména podnik m, která
poskytla jablka, ovocné výp stky a džusy. Jmenovit  pod kování pat í ZD Dolany, ZD
Bašnice, Šampima Prose , Lužanská zem lská a.s., Zemcheba Chel ice a VŠÚO
Holovousy.



Ovocná skou ást výstavy navštívili i p edsedové obou nejsiln jších stran v Parlamentu,
pánové Mirek Topolánek a  Ji í Paroubek

(ML)

Z tisku

Topolánkova vláda zasedla naposledy. A bylo veselo
Vládní trojkoali ní sestava se sešla na posledním zasedání. Minist i jednali v Poslanecké
sn movn . "Vláda byla veselá," komentoval poslední jednání ministr  rozesmátý premiér
Mirek Topolánek (ODS). "Všechno jsme zrušili," vtipkoval. Dojem "veselé party" se snažil
utužit i vicepremiér Petr Ne as (ODS). "Myslím, že nebylo vlády, na které bychom se
nezasmáli. Dobrému vtipu, samoz ejm ," ekl Ne as. "Odcházíme s hezkým dojmem dob e
vykonané práce. Žádná sentimentalita, žádné oficiality," shrnul to ministr kultury Václav
Jehli ka (KDU- SL).
Každý z ministr  si z jednání kabinetu mohl odnést jablko a kv tinu na klop  - len m
vlády je rozdávali zahradníci a p stitelé, kte í mají ve sn movních prostorách výstavu.
Na jejich produkty se šel podívat i premiér Topolánek.
Poslední jednání kabinetu netrvalo dlouho. Kon ící minist i m li na programu jen dva body:
protikrizová opat ení ve zdravotnictví a navýšení plat  zdravotnických pracovník .

( www.tyden.cz)

meláci pomáhají v elám. Ty nestíhají
stitelé ovocných strom  mají potíže. Novou výsadbu i budoucí úrodu jim likviduje sucho.

Mají obavu, že p i rychlém dubnovém kvetení v ely nestihly dostate  opylovat peckoviny,

http://www.tyden.cz/


zejména t ešn  a švestky. N kte í se snaží situaci zachránit tím, že využívají meláky.
Suchem jsou nejvíce postiženy severovýchodní a st ední echy.
Dubnové teplé a v trné po así výrazn  zrychlilo kvetení. "Aby byly ovocné stromy již nyní
odkvetlé, to zde nebylo minimáln  posledních 20 let," ekl p edseda Ovocná ské unie R
Martin Ludvík.

ely tak m ly na opylování kv  výrazn  mén asu, což by se negativn  mohlo projevit
nejvíce u peckovin. Hlavní eský ovocný druh jablon  by rychlý vývoj vegetace nem l nijak
ovlivnit. Úroda jablek by mohla být pr rná.

kte í sada i si p i opylování letos pomáhali nasazením um le odchovaných melák  do
sad . „Jde o pom rn  novou metodu. Jeden úl s až 1500 meláky dokáže na jednom hektaru
nahradit asi 30 procent v el. Denn  je úl melák  schopen opylovat  až 600.000 kv ,“ ekl
Ludvík. Nevýhodou metody, kterou letos použilo kolem 20 sada , je její nákladnost. Jeden úl
stojí p es 5000 korun.
Pokud v kv tnu nep ijdou v tší srážky, hrozí strom m také v tší než obvyklý propad pl dku.
„Stromy budou ze sucha ve stresu. Propad pl dku p ichází obvykle v ervnu. Nyní se kv li
zrychlené vegetaci dá ekat již ve druhé polovin  kv tna,“ ekl Ludvík.

esn jší odhad letošní úrody by m li mít ovocná i ve druhé polovin ervna. Loni sklize
ovoce v sadech p stitel  dosáhla nadpr rných 183.817 tun. Z toho na jablka p ipadlo tém
157.000 tun. Finan ní hodnota ovoce sklizeného v eských intenzivních sadech se každoro
pohybuje nad jednou miliardou korun.
Ovocné sady se v esku rozkládají na ploše 17.851 hektar . Z nich nejvíce zabírají jablon , a
to 9035 hektar . Na druhém míst  jsou s 1883 hektary višn .

TK)

Ekologi tí ovocná i cht jí návrat k nižšímu po tu strom
Ekologi tí zem lci cht jí dosáhnout zrušení únorového na ízení vlády, které

kolikanásobn  zvýšilo po ty strom  v ovocných sadech jako podmínku pro erpání dotací z
fond  EU. Tvrdí, že tato "zm na podmínek b hem hry" je pro n  likvida ní, protože na dotace
nebudou schopni dosáhnout. Pokud se o nápravu nepostará sou asný i budoucí ministr
zem lství, zástupci sada  se cht jí obrátit na Evropskou komisi a Ústavní soud, ekl
noviná m právník zem lc  Stanislav Pol ák.
Pokud se podle n j na ízení nezm ní, ekologi tí zem lci budou muset "proti smyslu
agroenviromentální politiky EU" dosázet stromky do svých sad . V opa ném p ípad  skon í,
protože bez dotací se v ekologickém hospoda ení neobejdou.
Zm nu podmínek v Programu rozvoje venkova vláda podle senátorky Soni Paukrtové v
rozporu s právem EU neprojednala s EK. Potvrdil to i ministr pro legislativu Pavel Svoboda,

ipustil nicmén  jako možný rovn ž výklad ministerstva zem lství, že "nebylo t eba tuto
zm nu projednávat s komisí", uvedla senátorka. Ekologi tí zem lci proto požadují
minimáln  pozastavení ú innosti vládního na ízení.
Zem lci podle n j budou mít nov  nárok na dotace v p ípad , že zvýší po et stromk  na
hektar na minimáln  150 u peckovin a sko ápkovin, na 200 u jádrovin a na 800 u bobulovin.
Dosud podle zem lc  sta ilo nap íklad u jabloní jen 60 strom . Zm nu podmínek pro

iznání dotací ministerstvo podle Paukrtové zd vod ovalo ochranou p ed spekulativním
zakládáním ekologických ovocných sad  a obavou z nedostatku pen z v programu na výplatu
dotací. To však ani podle Nejvyššího kontrolního ú adu nem že být d vodem pro nastavení
nerovných podmínek pro zem lce, kte í dotace dosud na své sady dostávali, dodala
senátorka.
Zbyn k Piro ze Správy Chrán né krajinná oblast Bílé Karpaty nazna il, že o dotace nežádali
jen sada i, ale i ti, kte í své pastviny po obvodu osázeli ovocnými stromky. Podle zem lce

http://zuzana-stavinohova-prodluzovan.takeit.cz/kadernicky-salon-prodluzkocz-3594599?186132&rtype=V&rmain=62131&ritem=3594599&rclanek=456566&rslovo=420858&showdirect=1
http://datalite-spol-s-ro.takeit.cz/vyvoj-sw-na-miru-3729384?18529&rtype=V&rmain=65783&ritem=3729384&rclanek=456566&rslovo=421623&showdirect=1
http://s-property-sro.takeit.cz/prodej-bytu-moderni-bydleni-v-obytnem-souboru-2422013?279935&rtype=V&rmain=47466&ritem=2422013&rclanek=456566&rslovo=419724&showdirect=1


Zde ka Miklase z obce Pote  na Zlínsku d lá ministerstvo spekulanty i z poctivých ovocná ,
aniž se snažilo opat ení namí it jen proti nepoctivc m.
"Na ministerstvu zem lství neexistuje n co jako zdravý selský rozum," míní Miklas. Situaci
je podle n j t eba vy ešit do 15. kv tna. Do tohoto data je totiž t eba podat žádosti o dotace z
jednotlivých program . P i nespln ní podmínek místo 25.000 korun dostanou t eba jen 3000
korun, podotkl Miklas.

TK)

Pesticidy a hnojiva

eské p edsednictví úsp šn  dokon ilo „pesticidní balí ek“
lenské státy EU budou moci snáze sledovat rizika, která souvisejí s používáním pesticid .

Bude to díky dohod  o statistice t chto látek, kterou mezi lenskými státy EU a Evropským
parlamentem sjednalo eské p edsednictví. eši dokon ili obtížná jednání, která trvala více
než dva roky, a fakticky tak u inili poslední krok k dokon ení takzvaného „pesticidního
balí ku“. Ten krom  na ízení o statistice zahrnuje ješt  dva další legislativní návrhy, které již
loni uzav elo francouzské p edsednictví. eské p edsednictví dokon ilo jednání s Evropským
parlamentem 24. b ezna ve Štrasburku. Europoslanci se chystají k potvrzení kompromisu na
plenární sch zi 21. dubna, a pak jej ješt  formáln  stvrdí minist i lenských stát . Díky
kompromisu budou mít ú ady a podniky v EU k dispozici systematickou statistiku o použití

kterých pesticid  a jejich uvád ní na trh. Finální text ale zárove  oproti p vodnímu návrhu
odstra uje, v souladu s prioritami eského p edsednictví, neúm rnou administrativní zát ž.
„Poda ilo se nám maximáln  zohlednit požadavek na zjednodušování evropské legislativy,“
íká zástupkyn  stálé p edstavitelky R p i EU Jana Reinišová, která dohodu mezi lenskými

státy a europarlamentem sjednala. Cílem návrhu je sledovat pat né ukazatele pro
monitorování rizik, které souvisejí s používáním pesticid . lenské státy budou na jeho
základ  shromaž ovat srovnatelné údaje pro vytvá ení harmonizovaných statistik. Na ízení se
nyní vztahuje pouze p ípravky na ochranu rostlin, které spadají mezi pesticidy, ale do
budoucna je možné rozší ení i o další oblasti. Dopl ující informace:„Pesticidní balí ek“
zahrnuje t i legislativní návrhy: Na ízení o uvád ní p ípravk  na ochranu rostlin na trh,
Rámcovou sm rnici o trvale udržitelném používání pesticid  a Na ízení o statistice pesticid .
Evropská komise je p edložila na konci roku 2006. Plenární hlasování Evropského
parlamentu by m lo výslednou dohodu potvrdit 21. dubna 2009 a Rada EU z ejm  v ervnu
2009.

(MZe)

Nov  povolené p ípravky

Po dlouhé administrativní cest  je pro letošní sezónu povoleno n kolik p ípravk  v rámci tzv.
minoritního rozší ení.

Podrobnosti jsou na webových stránkách Ovocná ské unie R:
http://www.ovocnarska-unie.cz/minority.php

http://www.ovocnarska-unie.cz/minority.php


Povolené minoritní p ípravky:

DATUM ÍPRAVEK OBLAST ROZŠÍ ENÉHO POUŽITÍ

25.3.09 ALIETTE 80 WG jádroviny

25.3.09 TELDOR 500 SC broskvo

25.3.09 TOLUREX 500 SC ovocné školky

25.3.09 GOLTIX TOP ovocné školky

25.3.09 DURSBAN 10 G ovocné stromy
!! NENÍ POVOLEN V IP !!

25.3.09 AFALON 45 SC mladé výsadby, ovocné školky

15.2.09 EKOL + RELDAN 40 EC ezimující šk dci
(jen v souladu s registrací Reldanu !)

12.12.07 MORSUVIN ovocné d eviny

Jednání a administrace dalších p ípravk  pokra uje, je však otázkou, zda se další povolení
stihnout ješt  pro letošní vegetaci.
Aktuáln  jsou v ízení pro rozší ení  p ípravky: Vertimec, Roundup Rapid,  Mospilan a
Trebon.

Novela zákona o hnojivech
Ve sbírce zákon  byla dne 8.1.2009 vydána novela zákona . 156/1998 Sb., o hnojivech a
dalších souvisejících zákon . Novela vyšla pod . 9/2009 Sb., s ú inností od 23. ledna 2009.
Nejd ležit jší zm ny dané novelou se týkají terminologie hnojiv, uvád ní hnojiv do ob hu,
skladování hnojiv a evidence hnojení.
Terminologie hnojiv:
Zákon v § 2 up es uje pojem „hnojivo“ - proti p vodnímu zn ní jsou pod obecný pojem
„hnojiva“ nyní zahrnována i „statková hnojiva“.
Zákon nov  definuje kapalná a tekutá hnojiva - kapalným hnojivem je hnojivo v suspenzi
nebo v roztoku, tekutým hnojivem je statkové hnojivo s obsahem sušiny nejvýše 13 %.
 Uvád ní hnojiv do ob hu, ohlášení hnojiv
Novela zákona zavádí možnost uvedení do ob hu hnojiv pouze na tzv. ohlášení (nový § 3a).
Tato možnost se však týká jen hnojiv nebo pomocných látek, které odpovídají typu
uvedenému ve vyhlášce . 474/2000 Sb. Taková hnojiva nebudou tedy muset procházet
procesem registrace. Povinnosti ohlášení nebo registrace p ed uvedením do ob hu se
nevztahují na statková hnojiva a na hnojiva ES (p i uvád ní do ob hu hnojiv ES se použijí
ustanovení p ímo použitelného p edpisu Evropských spole enství o hnojivech, jímž je
na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 2003/2003 ze dne 13. íjna 2003 o hnojivech,
v platném zn ní).
Skladování hnojiv
Požadavky na skladování hnojiv jsou uvedeny v § 8.
Zem lský podnikatel, výrobce, dovozce nebo dodavatel, který skladuje hnojiva, pop ípad
pomocné látky, je povinen hnojiva (nevztahuje se na statková hnojiva) nebo pomocné látky
·                    uskladnit odd len ,

http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/aliette.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/teldor.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/tolurex.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/goltix.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/dursban.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/afalon.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/ekol-rel.pdf
http://www.ovocnarska-unie.cz/pdf/minor/morsuvin.pdf


·                    ozna it itelným zp sobem,
·                    zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami,
·                    evidovat, zejména vést dokladovou evidenci o p íjmu, výdeji a skladovaném
                     množství hnojiv nebo pomocných látek.
Zem lský podnikatel, výrobce, dovozce nebo dodavatel, který skladuje hnojiva je povinen
init opat ení k zabrán ní úniku tekutých hnojiv a zabezpe it zjiš ování jejich úniku

zp sobem stanoveným zvláštním právním p edpisem.
Pokud se jedná o zp soby zkoušení t snosti, p vodn  bylo do vládního návrhu novely zákona
. 156/1998 Sb., o hnojivech vloženo do § 8 zmocn ní, aby vyhláška . 274/1998 Sb., o

skladování a zp sobu používání hnojiv mohla up esnit podrobnosti skladování, v etn
vhodných zp sob  zkoušení t snosti sklad . Toto zmocn ní však bylo odstran no p i
projednávání novely zákona o hnojivech ve sn movn  koncem íjna 2008. P i následných
jednáních se zástupci MŽP bylo dohodnuto, že návrh na vhodné ešení zkoušek t sností
sklad  tekutých statkových hnojiv a kapalných minerálních, organických a organominerálních
hnojiv bude ešen v roce 2009 p i novele vyhlášky . 450/2005 Sb. (havarijní vyhláška).
 Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kal  a sediment ; evidence hnojení
Novela upravuje v § 9 podmínky používání tzv. digestát  (organická hnojiva vzniklá
anaerobní fermentací p i výrob  bioplynu), upravuje podmínky, za kterých se nesmí hnojit
(promrznutí p dy) a stanovuje povinnost evidování hnojení do jednoho m síce po ukon ení
hnojení. Z vedlejších produkt  se od roku 2009 eviduje povinn  pouze sláma.
Zem lští podnikatelé jsou povinni používat hnojiva, pomocné látky, upravené kaly a
sedimenty zp sobem stanoveným tímto zákonem, zákonem o odpadech a zákonem o ochran
zem lského p dního fondu.
Hnojivy, pomocnými látkami a upravenými kaly nesm jí být p i jejich používání vnášeny do

dy rizikové prvky nebo rizikové látky v množství, které pro hnojiva a pomocné látky
stanoví ministerstvo provád cím právním p edpisem a pro upravené kaly stanoví zvláštní
právní p edpis.
Sedimenty nesm jí být používány, pokud obsah rizikových prvk  a rizikových látek
v sedimentu a v p , na kterou mají být použity, a další vlastnosti sedimentu p ekro í limity
stanovené provád cím právním p edpisem.
Hnojiva a pomocné látky nesm jí být používány na zem lské p  a lesních pozemcích,
pokud
> jejich vlastnosti neumož ují rovnom rné pokrytí pozemku,
> zp sob jejich použití nevede k rovnom rnému pokrytí pozemku; to neplatí v p ípad
diferencovaného hnojení na základ  údaj  o vlastnostech p dy nebo stavu porostu a v p ípad
hnojení ve zranitelných oblastech,
> jejich použití m že vést k poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností
zem lské p dy, lesního pozemku nebo pozemk  sousedících s tímto pozemkem, pop ípad
i jeho širšího okolí,
> p da, na kterou mají být použity, je zaplavená, p esycená vodou, pokrytá vrstvou sn hu
vyšší než 5 cm, nebo promrzlá tak, že povrch p dy do hloubky 5 cm p es den nerozmrzá.
 Tato omezení se nevztahují na hnojení vedlejšími i hlavními produkty vzniklými p i

stování rostlin (sláma, zelené hnojení apod.) a na ponechání výkal  a mo i hospodá ských
zví at na zem lské p . Výše uvedená omezení platí i pro používání upravených kal  a
sediment  na zem lské p .
Zem lský podnikatel  nesmí používat upravené kaly, pokud mu nebyl p edán program
použití kal . Tento program musí být uchováván pro pot eby odborného dozoru po dobu 7 let
od použití upravených kal .



Organická hnojiva vzniklá anaerobní fermentací p i výrob  bioplynu sm jí být používána na
zem lské p  a lesních pozemcích pouze pokud jsou registrována podle tohoto zákona; to
neplatí, jsou-li vyrobena výhradn  ze statkových hnojiv nebo objemných krmiv.
Zem lští podnikatelé jsou povinni ádn  vést evidenci o hnojivech a pomocných látkách
použitých na zem lské p  a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci
vedlejších produkt  p i p stování kulturních rostlin, s výjimkou slámy.
Zem lští podnikatelé jsou povinni ádn  vést evidenci též o upravených kalech a
sedimentech použitých na zem lské p .
Zem lští podnikatelé, kte í používají upravené kaly na zem lské p , jsou povinni
zaslat ústavu nejpozd ji 14 dn  p ed jejich použitím hlášení podle provád cího právního

edpisu.
Evidence se vede o množství, druhu a dob  použití hnojiv, pomocných látek, upravených kal
a sediment  podle jednotlivých pozemk , plodin a let a uchovává se nejmén  7 let. Na
požádání ústavu jsou zem lští podnikatelé povinni evidenci p edložit a umožnit ov ení v
ní uvedených údaj .
Záznam o použití hnojiva, pomocné látky, upraveného kalu nebo sedimentu musí být v
evidenci proveden do 1 m síce od ukon ení jeho použití.
Ministerstvo a Ministerstvo životního prost edí stanoví vyhláškou podmínky a zp sob
používání sediment  na zem lské p , zp sob vedení evidence o použití sediment ,
limitní hodnoty rizikových prvk  a rizikových látek v sedimentu a v p , na kterou má být
použit, požadavky na další fyzikáln -chemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy
rozboru sediment  a p dy, v etn  metod odb ru vzork .
 Sankce
Od roku 2009 je zákonem o hnojivech dána kontrolor m ÚKZÚZ možnost uplatnit sankce (až
100 tis. K .) za nepln ní požadavk  na ízení vlády . 103/2003 Sb. na skladování a používání
hnojiv ve zranitelných oblastech.

(Agromanuál)

Ministerstvo zem lství

Ministr Šebesta p edstavil své priority v ele resortu zem lství
Zdárné dokon ení eského p edsednictví (CZ PRES) Rady EU a sestavení reálného rozpo tu
kapitoly zem lství pro rok 2010. To jsou hlavní úkoly pro vedení Ministerstva zem lství
pro nadcházející týdny a m síce. Na tiskové konferenci to uvedl ministr Jakub Šebesta, který
noviná m p edstavil priority svého p sobení v ele resortu.Pozornost bude podle jeho slov
up ena zejména na neformální zasedání ministr  zem lství a rybolovu, které prob hne na

elomu kv tna a ervna v Brn . Odborné týmy ministerstva p i p íprav  zasedání odvedli
podle ministra kus práce pro úsp šný pr h. „Hodlám toto úsilí podporovat na nadcházející
Rad  ministr  v Bruselu a p esv ovat kolegy ministry, aby se neformálního zasedání
zú astnili a p isp li tak ke kontinuit  dialogu, který s nimi vedl m j p edch dce. V Brn  chci

edevším otev ít debatu o podob  p ímých plateb pro zem lce po roce 2013,“ uvedl
ministr Šebesta.

i sestavování resortního rozpo tu na p íští rok bude podle ministra Šebesty hlavním úkolem
snaha o zmírn ní dopad  krize na eské zem lce. Ty se projeví nejvýrazn ji pravd podobn
na podzim letošního roku, tedy v dob , kdy budou p ípravy státního rozpo tu vrcholit.
„Resort zem lství byl p itom zasažen touto krizí d íve, než v tšina jiných resort . A já bych
cht l zodpov dn íci, že už minulé vedení ministerstva v ele s Petrem Gandalovi em
usilovalo o získání maximálních prost edk , které byly využity na zmírn ní dopad  krize v
konkrétních odv tví, zejména v nejvíce postiženém odv tví mléka. Je jasné, že se v rámci



sestavování státního rozpo tu na rok 2010 povede na p  Strakovy akademie tvrdý boj,“
uzav el ministr Šebesta.
Za další priority ozna il dialog s nevládními agrárními organizacemi nebo p íprava zákona o
Pozemkovém fondu. Nový ministr chce také nechat prošet it nestandardní postup p i
uzavírání smluv na poskytování telekomunika ních služeb, o kterém nedávno informovala
média. Chce se také soust edit na aktuální situací ve spole nosti Lesy R s.p., zejména v
návaznosti na trestní oznámení na zástupce spole nosti CE WOOD. To bylo podáno kv li
podez ení z pokusu trestného inu poškozování v itele, porušení povinnosti p i správ  cizího
majetku inu i trestného inu zneužívání informací v obchodním styku.

(Mze)

Obavy z kontrol jsou prý zbyte né
V letošním roce se u nás v bec poprvé zavádí systém kontrol podmín nosti, známý rovn ž
pod názvem cross compliance. Nová pravidla byla dlouho diskutována a ástí zem lské
ve ejnosti byla o ekávána s obavami. Podle odstupujícího ministra Petra Gandalovi e se ale
zem lci kontrol podmín nosti obávat nemusejí. Jednotlivé požadavky zohled ují p edevším
environmentální aspekty zem lského hospoda ení, p emž hlavní oblasti ošet ené
kontrolami podmín nosti jsou: ochrana životního prost edí, ve ejné zdraví, zdraví zví at a
rostlin, zp soby používání hnojiv a prost edk  na ochranu rostlin a v neposlední ad
udržování hospodá ských ploch v dobrém zem lském a environmentálním stavu (GAEC).
„Pro rok 2009 bude uplat ováno 30 požadavk  v oblastech ochrany životního prost edí,
ve ejného zdraví a ochrany zdraví zví at a rostlin, 11 požadavk  na zp soby používání hnojiv
a prost edk  na ochranu rostlin a 5 standard  dobrých zem lských a environmentálních
podmínek,“ uvedl ministr.
Systém kontrol podmín nosti se bude v následujících letech vyvíjet p edevším z obsahového
hlediska tak, aby co lépe obsáhl další výzvy spojené se zem lským hospoda ením a jeho
dopady. Nejen že se budou od roku 2010 rozši ovat standardy dobrého zem lského a
environmentálního stavu a od roku 2011 zavád t nové požadavky v oblasti ve ejného zdraví,
zdraví zví at a rostlin, ale navíc bude od roku 2013 zavedena nová oblast požadavk  ošet ující
dobré životní podmínky zví at (welfare).
„Snažili jsme se o vybudování systému, který by s postupem asu komplexn  obsáhl
nejpal iv jší environmentální aspekty zem lského hospoda ení a sou asn  m l i výchovný
dopad na zem lskou ve ejnost. Zem lci, kte í budou hospoda it v souladu s cross
compliance, tedy v podstat  se sou asnou platnou legislativou, se nemají eho obávat. Na
druhou stranu, bude-li se porušování kontrol podmín nosti opakovat, nebo snad bude
prokázán úmysl, m že h íšník p ijít o významnou ást podpor z EU,“ doplnil nám stek
ministra Ji í Urban, který má zavád ní systému v gesci.

Kodex vztahu kontrolních organizací k zem lc m p i kontrolách podmín nosti
i kontrolách podmín nosti budeme dbát na to, abychom nešli nad rámec platných

evropských p edpis  a neukládali žádné povinnosti pro zem lce, které pouze zjednoduší
práci kontrolním pracovník m.
Budeme klást d raz na jednoduchost administrace, nestrannost, transparentnost a jednotný

ístup všech zú astn ných kontrolních orgán .
Pokud nebude ohrožen ú el kontroly, budou kontroly oznámeny p edem tak, aby se jich
zem lec nebo jeho zástupce mohl osobn  ú astnit.
Tam, kde je to ú elné a možné, bude provád ní kontrol slu ováno do jednoho termínu.
Pokud zem lec dojde k názoru, že kontrolní pracovník je podjatý, má právo podat stížnost
vedení kontrolní organizace.



i zahájení kontroly bude zem lec vždy kontrolním pracovníkem pou en o svých právech
a povinnostech, bude mít na míst  možnost písemn  se vyjád it k pr hu a výsledk m
kontrol. Proti výsledku kontroly m že podat námitku nebo se odvolat proti rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Všichni žadatelé, jejichž žádost o dotaci byla zamítnuta, budou informováni o d vodech a
dále o zp sobu a lh  pro podání p ípadného odvolání proti rozhodnutí ú adu.
Všichni úsp šní žadatele budou vyplaceni v as podle platebních schémat.

(MZe)

Vláda nesouhlasila s návrhem zahrádká ského zákona
Vláda nesouhlasila s poslaneckým návrhem zákona o zahrádka ení. Noviná m to po dnešním
jednání kabinetu ekl premiér v demisi Mirek Topolánek. Návrh má upravovat tuto oblíbenou
innost lidí v esku, vymezuje nap íklad, co je to zahrádká ská innost, chata i osada.

nuje se také podmínkám nájmu zahrádky.
Podle Topolánka je cílem tohoto návrhu prohlášení zahrádka ení za innost ve ve ejném
zájmu. "Tento návrh je nebezpe ný práv  ve svých dopadech, kdy prohlášením této innosti
za ve ejn  prosp šnou by mohlo v podstat  dojít k bezúplatným p evod m velkých ploch. To
mi p ipadá, že je to nad rámec poslaneckého návrhu tohoto typu bez ádného zasazení do
normálního legislativního procesu," ekl.
Po zákonu, který by m l být obdobou n meckého zahrádká ského zákona, volají tuzemští
zahrádká i již n kolik let. Návrh zejména sociáln  demokratických a komunistických
poslanc  nyní bude bez ohledu na stanovisko vlády posuzovat Poslanecká sn movna.

vodová zpráva k materiálu vysv tluje pot ebu speciální právní úpravy zahrádka ení jejím
spole enským významem, protože se mu prý v nuje jeden milion až 1,5 milionu obyvatel R.
"Zahrádká ská innost poskytuje zahrádká i pracovní aktivitu na erstvém vzduchu, a tím

ispívá k upev ování zdraví a zvyšování t lesné a psychické kondice," stojí ve zpráv . Za
další p ínos práce na zahrádce ozna ují p edkladatelé kultivaci vztahu k p írod , výchovu
mládeže a další ekologické a sociální aspekty.
Návrh je velice krátký, má pouze šest paragraf . Definuje nap íklad zahrádká skou innost,
chatu i osadu. Stanovuje také podmínky pro z izování zahrádká ských osad a pravidla pro
jejich fungování. Upravuje také podmínky nájmu zahrádky. V p ípad , že nájemce zem e, má
jeho osoba blízká p ednostní právo na uzav ení nájemní smlouvy za stejných podmínek, které
však musí být uplatn no do 30 dn  od smrti nájemce.
Podle místop edsedy zem lského výboru a jednoho z p edkladatel  Pavla Ková ika
(KS M) se zákon p ipravoval n kolik let ve spolupráci s právníky eského zahrádká ského
svazu. "Jde o to, aby zahrádká ské hnutí cítilo n jakou podporu, nejen slovní, ale i vyjád enou

jakou legislativní normou," uvedl již d íve. Další len zem lského výboru, Daniel
Petruška (ODS), naproti tomu nesouhlasí s tím, aby se takovéto v ci upravovaly zákonem.

íznivce zahrádka ení sdružuje v tuzemsku eský zahrádká ský svaz. Ten na svém webu
uvádí, že sdružuje celkem 170.000 ob an eské republiky. V letech 1996 až 2008 byl
lenem Evropské ligy zahrádká , která zast ešuje 3,5 milionu lidí. "To dokazuje, že

zahrádka ení není ojedin lé jen v echách, jak se n kte í lidé domnívají," uvádí svaz.
TK)

Dotace

ímé platby, SPS, SAPS...co to vlastn  je?
Zem lské dotace jsou trnem v oku nejednomu ekonomickému expertu. Vstup do Evropské
Unie znamenal mimo jiné pro zem lce vstup do dota ního koloto e Evropské Unie.

decké ústavy, experti a ada lidí používá velké množství nových termín  a odborných slov.



Konají se demonstrace. Zdaleka ne všem zem lc m je význam t chto slov jasný. Dochází
pak mylným srovnáním. Kombinace r zných typ  plošných dotací a jejich výše pak m že
vést ke zcela mylným záv m o rozdílech v platbách mezi jednotlivými státy.
Existuje n kolik typ  plateb, vyplácených v sou asnosti zem lc m.
Základní platba pro konven ního zem lce, p es kterou je vyplácen nejvyšší objem
finan ních prost edk  je tzv. p ímá platba z I. Pilí e. V EU 15 je pro tuto platbu užíván termín
SPS - Single Payment Scheme (v R p ekládáno jako platba na farmu). V nových lenských
zemích je užívána jednoduchá platba na plochu (SAPS - Single Area Payment Scheme). Výše
platby je vypo tena pro každý stát na základ  zem lské produkce.
Referen ní výše produkce byla stanovena v referen ním období . Podle obecné rovnice:
produkce x množstí x sazba = základní objem finan ních prost edk , tzv. „ národní obálka“.

íklad R v základní komodit : 4,2 t/ha (pr rný výnos pšenice) x po et tzv. zapo ítaných
ha (stanoveno v p ístupové smlouv ) x sazba 63 EUR/ha = objem finan ních prost edk  v
EUR v národní obálce.

íklad . 2: KBTPM (krávy bez tržní produkce mléka): Stanovená kvóta 93 300 x sazba za
kus = objem finan ních prost edk  v národní obálce.
Tímto zp sobem je vypo ítán objem finan ních prost edk  pro každou komoditu a pro každý
stát.

íve byly tyto finan ní prost edky vypláceny v odpovídající výši jen t m zem lc m, kte í
íslušnou komoditu p stovali nebo chovali p íslušná zví ata. To se od roku 2003 zm nilo.

Státy mohou z finan ních prost edk  vyplácet každému zem lci platbu, aniž by zem lec
musel p íslušnou komoditu p stovat nebo chovat p íslušnou kategorii zví at. N které státy si
na základ  výjimek však ponechaly áste  p vodní systém, tedy vyplácejí zem lc m ást
podpor v p ípad , že produkují p íslušnou komoditu.
Úplné odpojení všech plateb (decoupling) od produkce prob hne ve „staré 15“ do konce roku
2013.
V R a ostatních nových lenských státech byl p ijat  jiný systém, nežli  ve státech tzv.  staré
15. Byl vypo ten celkový objem finan ních prost edk  pro p íslušný stát. Výpo et byl
stanoven na základ  referen ního období produkce v letech 1996 -1999. Tento stav byl
zafixován a podle této produkce byla stanovena výše národní obálky. Všechny díl í platby
byly se teny a výpo tem byla stanovena plošná platba na jeden ha.
Do národních obálek jednotlivých stát  EU 27 jsou rozpo ítávány další p iznané specifické
platby na základ  dalšího vývoje financování Spole né zem lské politiky, nap . v Health
Check.
Výše takto vypo tené národní obálky je rozd lena na zem lce v jednotlivých státech. V
tabulce je uveden detailní výpo et národních obálek po poslední korekci Spole né
zem lské politiky v roce 2008 (Health Check).
V roce 2008 experti vypo etli, jaká by byla hypotetická výše takto vypo tených plateb na 1 ha
v jednotlivých státech v roce 2013. V tomto roce všechny nové státy (krom  Bulharska a
Rumunska) ukon í p echodné období a budou mít nárok na plnou výši plateb, tj.: 100%. Byly
zjišt ny významné rozdíly, kdy výše 100% neznamená, že platby budou stejné.
Tato nerovnost je základem požadavku na zm nu distribuce základních finan ních prost edk
– p ímých plateb ve Spole né zem lské politice Evropské Unie po roce 2013.
Krom  p ímých plateb existují další „plošné“ platby. Jsou to platby do mén  p íznivých
oblastí (LFA), Agro-Environmentální platby a platby do ekologického zem lství. Tyto
platby se v jednotlivých státech významn  liší a jsou specifické. Jsou vypláceny jen t m
zem lc m, kte í hospoda í v obtížných podmínkách anebo se zaváží spl ovat „objednávku“
státu podle p edem definovaných podmínek a na ur itou dobu.
Jestliže se kdokoliv pouští do srovnání plateb mezi jednotlivými státy, m l by p esn
specifikovat, co srovnává, aby nedocházelo k mylné interpretaci.



(ASZ)

Podpory zahajují
Oznamujeme Vám tímto, že dle pravidel pro ud lování státní podpory stanovených ve
Smlouv  o ES schválila evropská Komise režim podpory v rámci kterého je možno
poskytovat podpory Podp rným a garan ním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve form
finan ních prost edk  ur ených pro snížení úrokového zatížení v p ípad  provozních úv
podporu ve form  zajišt ní úv , tak jak byly schváleny usnesením vlády eské republiky
dne 9.3.2009, který má pomoci podnik m potýkajícím se s finan ními potížemi z d vodu
omezování poskytování úv  za sou asné hospodá ské krize. Na základ  výše uvedeného
bylo v rámci program  „Provoz“ a „Zpracovatel – Provoz“ stanoveno zahájení p íjmu
žádostí o poskytnutí podpory na den 7.5.2009.

 (PGRLF)

Agrární organizace odmítají zám r zrušit dorovnání p ímých plateb
Vedoucí p edstavitelé tuzemských agrárních organizací v úterý 5.kv tna ost e odmítli zám r
ministerstva financí, které chce podle nich zrušit dorovnání p ímých plateb zem lc m v

íštích dvou letech. Zem lci by tak p išli zhruba o 4,7 miliardy korun ro .  V letošním
roce  mají  eští  zem lci  nárok  na  zhruba  60  procent  výše  plateb  svých  koleg  ze  starých
lenských  zemí  EU  z  unijního  rozpo tu,  dalších  t icet  procent  jim  má  dorovnat  stát.

"Co prosazuje exministr Kalousek by vedlo k dramatickému znevýhodn ní eských
zem lc . Už tak máme daleko nižší podpory, než jaké jsou nyní v p ípad  farmá  starých
zemí EU," ekl  p edseda Zem lského svazu R Miroslav Jirovský. eští zem lci podle

j v sou asnosti dostávají v pr  58 procent plateb jejich koleg  ve starých lenských
zemích.  "A  to  ješt  nepo ítám  podpory  sociálního  a  zdravotního  pojišt ní,  které  t eba  v

mecku p edstavují 250 eur na hektar," dodal. "Pokud se nebudou p ímé platby dorovnávat,
jak je rozvrženo v p ístupových dohodách na jednotlivé roky až do roku 2013, naši zem lci
dál budou jen ztrácet na konkurenceschopnosti a kon it se svým podnikáním," poznamenal
prezident Agrární komory Jan Veleba. Pokud by stát p erušil dorovnávání p ímých plateb,
budou podle Veleby ady tuzemských farmá  dál rychle ídnout a domácí zem lská
produkce se bude nadále snižovat.Ve stejném duchu byla i reakce  Jind icha Šnejdrly,
viceprezidenta AK R: „Agrární komora zásadním zp sobem odmítá návrh ministra financí v
demisi M. Kalouska o zmrazení výše národních dotací pro eské zem lce v období let 2010
až 2013. V situaci, kdy okolní státy k podobnému nástroji ešení finan ní a hospodá ské krize
nehodlají p istoupit, by to znamenalo výrazné zvýšení naší nekonkurenceschopnosti. Nejenže
by se nezastavil již tak  dramatický pokles rozm ru našeho zem lství, ba co víc, tento
proces by se ješt  urychlil,“ ekl.Materiál výdajové rámce státního rozpo tu na roky 2010 až
2012 v minulém týdnu p edložil do vlády ministr financí v demisi Miroslav Kalousek. Pro rok
2010 navrhuje Kalousek seškrtat rozpo et o 63 miliard korun, výdaje pro rok 2011 mají být
nižší o 92 miliard. Podle Jirovského by v letošním roce na dorovnání p ímých plateb z
národních zdroj  m lo jít p ibližn  6,6 miliardy korun. Lo ský návrh rámce státního rozpo tu
po ítal na rok 2010 se snížením výdaj  na dorovnání na 4,7 miliardy korun, sou asný návrh
po ítá s jejich úplným odstran ním. eští zem lci za ínali v roce 2004 na 25 procentech
úrovn  p ímých plateb starých lenských zemí. Takové postavení pro zem lce z R a
dalších devíti nov  vstupujících zemí si v roce 2002 vymohla Francie a vlády vstupujících
stát  podmínky stvrdily v p ístupových smlouvách. Letos, p t let po vstupu, mají tuzemští
farmá i nárok na 60 procent výše plateb z unijních prost edk , dalších 30 procent jim m že
dorovnat stát ze svého rozpo tu.

(Agroweb)



Portál Farmá

Portál farmá e nejvíce využívají ovocná i a sada i
Portál farmá e, který umož uje elektronická podání povinných prohlášení a oznámení
nap íklad vina m, ovocná m, sada m, chmela m a školka m, zaznamenal meziro
výrazné navýšení využití. Na ele pomyslného žeb ku stanuli ovocná i a sada i, kte í vloni
realizovali trojnásobný nár st elektronických oznámení ve srovnání s rokem 2007. Na 15.
ro níku evropské konference ‚Informa ní systémy v zem lství a lesnictví‘ to ekl
projektový manažer Radim Šedivý ze spole nosti CCV Informa ní systémy, která je autorem
a technologickým dodavatelem portálu.
Elektronicky sedmkrát rychleji
Portál farmá e v etn  informa ního systému registr  vinic, chmelnic, intenzivních sad  a
dalších registr  provozuje Ministerstvo zem lství R (MZe) od roku 2006 za

elem propojení zem lské ve ejnosti s MZe a Úst edním kontrolním a zkušebním ústavem
zem lským (ÚKZÚZ). Portál farmá e tak nabízí, mimo jiné, zjednodušení komunikace
s resortními ú ady a je ukázkovým projektem využití informa ních systém  v zem lství,
který šet í as a peníze nejen na stran  zem lské ve ejnosti, ale i státní správy. „Portál
farmá e je velmi efektivním nástrojem nejen pro samotné zem lce, ale také pro státní
správu. Ta díky plné elektronizaci desítek tisíc podání ro  a tedy výrazn  zjednodušené
agend  šet í významné finan ní i lidské zdroje, ro ní úspora práce ú adu s papírováním p ijde
na 5 tisíc lov kohodin,“ konstatoval Ing. Rostislav Gruna z ÚKZÚZ, odd lení registr  vinic.
„Z našich poznatk  vyplývá, že jednoduché elektronické podání na Portál farmá e trvá
zem lci pr rn  12 minut, papírové pak minut 80. U velkého množství takových podání
nebo u podání zna ného rozsahu je pak asová úspora ješt  mnohem markantn jší, navíc ada
vina  již vlastní software, který je schopen elektronické formulá e automaticky vyplnit,“
doplnil Gruna.
Uvedené p ínosy jsou pak hlavním d vodem rostoucí obliby Portálu farmá e v adách
zem lské ve ejnosti, jak dokládá Radim Šedivý: „Velmi p íznivý je vývoj využívání
Portálu farmá e zejména ze strany ovocná  a sada , nebo  meziro  došlo k více než
trojnásobnému nár stu elektronických oznámení. Další výrazný pokrok je v oblasti
elektronických podání žádostí o uznání množitelských porost  a rozmnožovacího materiálu.“

(CCV)

Slovensko

Predpoklady využitia štátnej pomoci v ovocných sadoch s vysokou úrov ou
agrotechniky v SR

lánek je ve slovenském jazyce)
Podpora rozvoja slovenského ovocinárstva je prioritou sú asnej vlády i ministra
pôdohospodárstva SR. V záujme rozvoja ovocinárstva treba zlepši  produkciu domáceho
ovocia i jeho kvalitu. Je v záujme všetkých, vrátane Ovocinárskej únie SR, aby sa zvýšila
spotreba erstvého ovocia a znížila nepriaznivá bilancia zahrani ného dovozu erstvého
ovocia. Pre farmárov sú stanovené podmienky erpania prostriedkov z Plánu rozvoja vidieka
(PRV) na roky 2007 – 2013. Pre rok 2009 sa pripravujú podmienky schémy štátnej pomoci na
reštrukturalizáciu ovocných sadov, rekonštrukciu chme níc i viníc s produkciou stolového
hrozna s cie om podpori  malé a stredné podniky. Cie om tejto pomoci bude zvýšenie
konkurencieschopnosti pestovania ovocia, chme u i stolového hrozna a zlepšenie zdravotného
stavu týchto plodín. Podpory budú pobera  aj ovocinárske subjekty zaoberajúce sa
pestovaním ovocia v systéme integrovanej produkcie s dôrazom na kvalitné a zdraviu



neškodné ovocie. Snahou ministerstva i PPA je poskytnú  ovocinárom nielen finan né
prostriedky, ale vedie  ich aj efektívne využi . K tomuto ú elu slúžia rôzne nástroje kontroly
erpaných prostriedkov priamo agentúrou PPA, ale i pomocou špeciálnych registrov. Pre

farmárov je od 5.12.2008 v ú innosti Nariadenie vlády (NV) . 499/2008 o podmienkach
poskytovania podpory pod a Programu rozvoja vidieka. Pre žiadate ov o zaradenie do
agroenvironmentálneho opatrenia v oblasti ovocinárstva je možné získa  podporu aj v rámci
integrovanej produkcie i ekologického ovocinárstva. Uvedené opatrenie zah a aj
podopatrenia na získanie podpory na ochranu proti erózii v ovocných sadoch. Žiadatelia
o podporu musia predloži  potvrdenie z registra ovocných sadov ÚKSÚP.
Slovenské ovocinárstvo bolo podporované rozvojovými programami RP aj v r. 1996 – 2000
a v r. 2000 – 2005. Sú spracované analýzy o vplyve týchto RP, cez ktoré boli ovocinárom
poskytnuté prostriedky na obnovu výsadieb z národných zdrojov. V tomto období vznikli
mnohé sady, ktoré konkurujú úrov ou pestovate om vyspelých ovocinárskych oblastí.
V hrubých íslach sa však požadované ciele nesplnili. Nárast intenzívnych sadov mal už v r.
2005 dosiahnu  cca. 8 400 ha a produkciu 70 tis. ton ovocia. V týchto rokoch vznikli výrazné
rozdiely medzi starými, dnes už neproduk nými sadmi v porovnaní s novými. Sprievodným
javom sú asného ovocinárstva je ve ký podiel, až 31 % starých extenzívnych sadov, neustály
pokles výmer a stále nízke úrody. Priemerné úrody jab k 11–12 t.ha-1 sú na Slovensku
sklamaním. Farmári, ktorí dosahujú v nových sadoch s podporou štátu úrody pod 15 t.ha-1,
musia ma  existen né problémy. Na druhej strane, mnohé nové sady sú technologicky
porovnate né s ovocinármi vyspelých oblastí EÚ s dosahovanými úrodami 40–60 t.ha1.
Obdobne aj odrody v našich výsadbách sú akceptované v EÚ. Patria sem farebné mutácie.
Sady s vysokou úrov ou agrotechniky tvoria v SR na výmere 1 904 ha, t.j. 22 % z produk nej
výmery 8 479 ha. Produk ná výmera ovocných sadov (t.j. bez manipula ných plôch) sa
v porovnaní s rokom 2007 znížila o 466 ha. Celková výmera sadov poklesla v rokoch 2005–
2008 o 1 055 ha, z toho na istej produk nej výmere o 851 ha.. Výsledky zis ovaní
potvrdzujú, že obnova ovocných sadov je nedostato ná. V rokoch 2004–2008 bolo
zrealizovaných len 527 ha nových sadov.

lenovia organizácie výrobcov pestovali v r. 2008 ovocie na výmere 1 124 ha, z toho 1 096
ha intenzívnych ovocných sadov . Štát bude podporova  predovšetkým ovocinárske subjekty
prostredníctvom OV v rámci Spolo nej organizácie trhu (SOT) s ovocím a zeleninou.
Organizácie výrobcov budú ma  ve ký vplyv pri presadzovaní sa na trhu vo i obchodným
re azcom, ktoré sú a aj budú prijímate mi dotácií. V rámci uplat ovania zásad Spolo nej
organizácie trhu sa budú vytvára  podmienky pre zvýšenie vplyvu a atraktívnosti organizácií
výrobcov. V záujme spolo nosti bude vytváranie nových organizácií výrobcov alebo
vytváranie vä ších organizácií a združení, ktorí budú pobera  vyššie príspevky EÚ na
ekologickú alebo integrovanú výrobu šetriacu životné prostredie. Vo vestníku MPSR z 9.
januára 2009 je uvedené oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR o výške platieb
ur ených na jednotlivé opatrenia v Programe rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013. V tomto
oznámení je stanovená suma agroenvironmentálnej platby za podopatrenie integrovaná
produkcia v ovocinárstve vo výške 551,82 €/ha. Zvýšením sumy sa vyrovnal pôvodný návrh
uvedený v PRV vo výške 16 624 Sk/ha.

(Ing. Samuel Michálek, Registrácia ovocných sadov, ÚKSÚP Ve ké Rip any – kráceno)

NKÚ

Finan ní prost edky na platby v rámci spole né organizace trhu
Nejvyšší kontrolní ú ad (NKÚ) v roce 2008 provedl kontrolu spole ných organizací trhu, jejíž
sou ástí byla i kontrola spole né organizace s ovocem. Cílem kontroly bylo prov it, zda
prost edky státního rozpo tu a Evropské unie ur ené k platbám v rámci opat ení spole ných



organizací trhu byly poskytnuty a použity v souladu se stanovenými podmínkami.
Kontrolováno bylo období let 2006 a 2007, v p ípad  v cných souvislostí i období

edcházející a následující.

Podpora pro p edb žn  uznané skupiny producent  ovoce a zeleniny
O tuto podporu mohou žádat skupiny producent  ovoce a zeleniny usilující o získání
registrace jako organizace producent , avšak nespl ující ješt  všechna kritéria stanovená pro
tyto organizace. V uvedené form  m že skupina fungovat a pobírat podporu po dobu
maximáln  p ti let.
Kontrolou byly zjišt ny tyto nedostatky a další významné skute nosti:

Jednoho p íjemce podpory (odbytové družstvo) tvo í sedm len  – dv  fyzické osoby
a p t právnických osob. Jedna z uvedených fyzických osob vystupuje zárove  ve
všech právnických osobách jako jednatel (u spole ností s ru ením omezeným) nebo
len p edstavenstva (u akciových spole ností). Existuje riziko, že takovýto postup

že být Komisí posouzen jako ú elové získávání výhody v rozporu s cíli práva
Spole enství dle l. 4 odst. 3 na ízení Rady (ES, Euratom) . 2988/95 o ochran
finan ních zájm  Evropských spole enství.
V jednom p ípad  SZIF p i výpo tu podpory použil chybné referen ní období a
vyplatil p íjemci o 329 780 K  mén , než na jakou ástku podpory m l nárok.
Vydávaná rozhodnutí o poskytnutí podpory nebyla dostate  transparentní, nebo
neobsahovala zp sob výpo tu výše podpory. P íjemce podpory tak prakticky nemohl
ov it její správnost.

Podpora pro organizace producent  ovoce a zeleniny
Kontrolou nebyly zjišt ny nedostatky. NKÚ však doporu uje, aby SZIF provád l pravidelné
„kontroly na míst “ nejen u organizací producent , ale i u jejich jednotlivých len , a to

edevším z d vodu ov ení výše obchodovatelné produkce.
(z ve ejné zprávy NKÚ za rok 2008)

Odborné lánky

Hodnocení vybraných odr d t ešní na slab  rostoucích podnožích ve dvou
systémech tvarování
Na ja e roku 1998 byla ve VŠÚO v Holovousích založena pokusná výsadba t ešní ve
variantách p stitelského tvaru v etena a ovocné st ny. Stromy tvarované jako v etena byly
vysazeny ve sponu 5 x 1,5 m (1333 strom  na hektar) na podnožích P-HL-A, P-HL-B, Gisela
5 a Tabel Edabriz. Na t chto podnožích byly vysazeny 4 stromy odr d Burlat, Kordia,
Starking Hardy Giant, Summit a Vanda. Stromky odr d Kordia a Vanda na podnoži P-HL-B
byly vysazeny o rok pozd ji, na ja e 1999. Ovocná st na byla založena p i použití stejného
materiálu a vysazena kompletn  na ja e roku 1998 ve sponu 5 x 2 m (1000 strom  na hektar)
v po tu 3 strom  od odr dy. Ve variantách na podnoži P-HL-B nebyly vysazeny odr dy
Kordia a Vanda. Výsadba byla založena z jednoletých o kovanc .
Pokusná výsadba nebyla zavlažována, v p íkmenných pásech byl udržován herbicidní úhor,
v mezi adích sežínané zatravn ní. V prvních p ti letech byly stromy tvarovány vyvazováním
a odstra ováním nevhodn  rostoucích letorost , v dalších letech byla výška korun udržována
se ízáváním terminálu na ípek ve výšce kolem 4 m. Optimální sv telné podmínky uvnit
korun byly udržovány odstra ováním p ebyte ných letorost . V letech 2005 a 2007 došlo k
poškození kv  pozdními jarními mrazy.
V obou výsadbách byly hodnoceny vybrané fenologické a pomologické znaky. Výnos byl
zjiš ován vážením plod  ze sklizených strom , pr rná hmotnost plod  vážením 50 plod



od každé varianty. R st strom  byl hodnocen na základ  plochy pr ezu kmene strom  v cm
2, která byla vypo ítávána z obvodu kmene strom  každoro  m eného v ozna ené výšce
60 cm nad zemí. Specifická plodnost strom  byla hodnocena v kg na 100 cm2 plochy pr ezu
kmene. Skliz ová zralost je uvedena jako konkrétní den v po adí od za átku roku. V dob
vegetace byl rovn ž zaznamenám po et ko enových výmladk  u jednotlivých podnoží.
Pr rné výnosy z jednoho stromu a p epo et na pr rný výnos z 1 ha je uveden
v tabulkách 1 a 2. Nejvyšších kumulovaných výnos  p es 40 t/ha za 4 skliz ové sezóny ve
st nové výsadb  dosáhly odr dy Starking Hardy Giant na podnoži P-HL-B, Kordia na
podnoži Gisela 5 a Vanda na podnoži Tabel Edabriz. Nejnižší výnos m la odr da Burlat na
podnožích P-HL-B a P-HL-A a odr da Kordia na podnoži P-HL-A.
Ve výsadb  v p stitelském tvaru v etena dosáhly maximálního kumulovaného výnosu p es
60t/ha odr da Starking Hardy Giant na všech podnožích, odr da Vanda rovn ž na všech
podnožích vysazených v roce 1998, odr da Kordia na podnožích Gisela 5 a P-HL-A, a odr da
Summit na podnožích P-HL-B a Gisela 5. Nejnižší kumulovaný výnos m la odr da Summit
na podnoži Tabel Edabriz a odr da Burlat na podnoži P-HL-B.
Pr rná hmotnost 1 plodu v pr ru za sledované období byla u odr d Kordia a Summit
vyšší ve st nové výsadb  na všech podnožích, u odr dy Burlat rovn ž, s výjimkou podnože P-
HL-B. V p ípad  pr rné hmotnosti plod  odr d Burlat na podnoži P-HL-B stejn  jako
odr dy Vanda na všech podnožích a odr dy Starking Hardy Giant na podnoži Gisela 5 nebyl
rozdíl mezi p stováním ve tvaru v etena a st ny. Na podnožích Tabel Edabriz a Gisela 5 m la
odr da Starking Hardy Giant ve st nové výsadb  nejnižší pr rnou hmotnost plodu (7,5 g),
kdežto v pr ru nejvyšší pr rné hmotnosti (10,3 g) dosáhla odr da Summit na podnoži
Gisela 5. U p stitelského tvaru v etena byla pr rná hmotnost plodu nejvyšší (9,7 g) u
odr dy Summit na podnoži P-HL-A a v bec nejnižší pr rnou hmotnost m la odr da Burlat
na podnožích Gisela 5 a Tabel Edabriz a to 7,2 g.
V desátém roce po výsadb  m ly všechny odr dy p stované na podnoži Gisela 5 nižší
pr rnou hmotnost plod  v porovnání s odr dami na podnožích P-HL-A a P-HL-B.
Nejv tší rozdíl ve výsadb  tvarovaných jako v etena byl u odr dy Kordia, která na podnoži
Gisela 5 m la pr rnou hmotnost plodu 8,2 g, kdežto na podnoži P-HL-B byla pr rná
hmotnost plodu 9,3 g a na podnoži P-HL-A 9,0 g. Ve výsadb  v p stitelském tvaru st ny
dosáhla nejvyšší pr rnou hmotnost plod  odr da Summit (10,2 g) na podnožích P-HL-A a
P-HL-B. Pr rná hmotnost odr dy Kordia na podnoži Gisela 5 v této variant  p stování
byla 9,7 g, na podnoži P-HL-A 10,1g. Nejnižší pr rnou hmotností plod  se vyzna ovaly
odr dy Burlat na podnoži Tabel Edabriz (6,3 g) a Starking Hardy Giant na podnoži Gisela 5
(6,4 g).
V pr ru z podnoží rostly nejslab ji stromy na podnoži Tabel Edabriz v obou variantách

stování. Z odr d byly výjimkou Burlat, který u obou variant p stování rostl slab ji na
podnoži Gisela 5 v porovnání s podnoží Tabel Edabriz , stejn  tak jako odr da Starking Hardy
Giant ve variant  st nové výsadby.
Krom  odr dy Kordia na podnoži P-HL-A, která rostla v p stitelském tvaru st ny o 16,5 %
slab ji v porovnání s r stem na podnoži Gisela 5, v obou variantách p stování rostly
sledované odr dy na podnoži Gisela 5 slab ji ve srovnání s podnoží P-HL-A. Nejvyšší
pr rné hodnoty plochy pr ezu kmene byly zjišt ny u obou variant p stování odr dy
Burlat na podnoži P-HL-A, u odr dy Kordia na podnoži P-HL-A ve tvaru v etena a u odr dy
Vanda na podnoži P-HL-A v obou variantách jejich p stování.
V pr ru všech odr d na podnožích za sledované období byla pr rná specifická plodnost
u strom  v p stitelském tvaru ovocné st ny 9,4 kg a ve tvaru v etena 11,1 kg. Mezi ob ma
variantami p stování nebyl zjišt n výrazný rozdíl v dob  skliz ové zralosti.



Pokud jde o tvorbu ko enových výmladk , byl u obou variant p stování zjišt n jejich nejvyšší
výskyt u podnoží P-HL-A a P-HL-B, zatímco v p ípad  podnože Gisela 5 se tém  v bec
nevytvá ely.

Tabulka 1. Pr rná sklize  p i tvarování ve tvaru st ny

2005 2006 2007 2008 Celkem
Odr da Podnož

kg/strom t/ha kg/strom t/ha kg/strom t/ha kg/strom t/ha kg/strom t/ha

Gisela5 0,6 0,6 10,7 10,7 3,1 3,1 19,4 19,4 33,8 33,8

P-HL-A 0,4 0,4 10,3 10,3 0,8 0,8 13,7 13,7 25,1 25,1

P-HL-B 0,6 0,6 8,5 8,5 1,9 1,9 13,0 13,0 23,9 23,9
Burlat

Edabriz 0,8 0,8 9,9 9,9 4,6 4,6 17,8 17,8 33,1 33,1

Gisela5 1,3 1,3 13,1 13,1 1,5 1,5 27,1 27,1 43,0 43,0

P-HL-A 0,8 0,8 10,3 10,3 0,8 0,8 15,5 15,5 27,5 27,5Kordia

Edabriz 0,5 0,5 9,6 9,6 1,8 1,8 22,7 22,7 34,5 34,5

Gisela5 1,5 1,5 12,6 12,6 6,5 6,5 18,1 18,1 38,7 38,7

P-HL-A 1,3 1,3 11,2 11,2 6,3 6,3 15,1 15,1 33,9 33,9

P-HL-B 0,8 0,8 11,9 11,9 6,0 6,0 25,8 25,8 44,4 44,4
S.H.Giant

Edabriz 2,7 2,7 9,7 9,7 6,9 6,9 20,3 20,3 39,6 39,6

Gisela5 3,0 3,0 10,5 10,5 1,8 1,8 15,2 15,2 30,4 30,4

P-HL-A 2,3 2,3 11,0 11,0 1,6 1,6 13,3 13,3 28,1 28,1

P-HL-B 2,8 2,8 11,2 11,2 1,0 1,0 17,1 17,1 32,1 32,1
Summit

Edabriz 2,9 2,9 11,1 11,1 5,8 5,8 15,8 15,8 35,6 35,6

Gisela5 1,3 1,3 12,3 12,3 6,4 6,4 15,2 15,2 35,1 35,1

P-HL-A 1,3 1,3 14,4 14,4 6,8 6,8 15,7 15,7 38,2 38,2Vanda

Edabriz 1,6 1,6 10,9 10,9 11,8 11,8 18,4 18,4 42,7 42,7



Tabulka 2. Pr rná sklize  p i tvarování ve tvaru v etena

2005 2006 2007 2008 Celkem
Odr da Podnož

kg/strom t/ha kg/strom t/ha kg/strom t/ha kg/strom t/ha kg/strom t/ha

Gisela5 3,2 4,3 9,7 12,9 2,8 3,8 16,1 21,5 31,8 42,4

P-HL-A 2,3 3,1 13,5 17,9 4,7 6,3 16,7 22,2 37,2 49,6

P-HL-B 2,7 3,6 10,3 13,8 2,7 3,6 12,6 16,8 28,3 37,7
Burlat

Edabriz 3,5 4,6 10,9 14,5 3,0 4,0 16,3 21,8 33,7 44,9

Gisela5 4,8 6,4 17,0 22,7 3,2 4,3 26,1 34,8 51,1 68,2

P-HL-A 2,0 2,7 17,3 23,0 2,0 2,7 26,8 35,8 48,1 64,1

P-HL-
B* 0,3 0,4 6,1 8,1 0,8 1,0 17,7 23,6 24,8 33,0

Kordia

Edabriz 1,6 2,2 10,2 13,6 3,6 4,8 16,5 22,0 31,9 42,6

Gisela5 4,4 5,8 11,4 15,2 7,8 10,4 21,1 28,1 44,7 69,6

P-HL-A 2,4 3,2 12,6 16,8 8,7 11,6 17,5 23,3 41,2 66,0

P-HL-B 2,6 3,5 12,8 17,1 9,6 12,8 19,2 25,6 44,3 69,0
S.H.Giant

Edabriz 5,0 6,6 13,7 18,2 8,6 11,4 18,0 24,0 45,3 60,3

Gisela5 6,4 8,5 13,6 18,1 6,6 8,8 13,5 17,9 40,0 68,8

P-HL-A 2,9 3,8 10,3 13,7 4,6 6,2 13,1 17,5 30,9 41,2

P-HL-B 3,6 4,8 12,5 16,7 8,5 11,3 15,9 21,2 40,6 64,1
Summit

Edabriz 3,6 4,8 9,2 12,2 5,3 7,0 10,1 13,5 28,2 37,6

Gisela5 4,5 5,9 15,2 20,2 5,3 7,0 13,1 17,4 38,0 60,6

P-HL-A 4,0 5,3 17,4 23,2 3,8 5,0 16,1 21,5 41,3 66,0

P-HL-
B* 0,4 0,6 8,6 11,5 3,5 4,7 17,2 22,9 29,8 39,7

Vanda

Edabriz 3,3 4,4 17,5 23,4 6,0 8,1 18,1 24,2 45,0 60,0

(Ing. Jitka Blažková, VŠÚO Holovousy)

Vliv meteorologických prvk  na porosty jahodníku

Jahodník pat í mezi trvalé kultury, které jsou p stovány jak ve velkovýrob , tak i na
soukromých zahradách. Tyto porosty mohou být ohroženy virovými a houbovými chorobami,
šk dci. V n kterých letech mohou ovšem zna né škody zp sobit i meteorologické prvky.
Cílem naší práce je p edložit p ehled škod zp sobených meteorologickými prvky v porostech
jahodníku v eské republice v letech 1961 – 2005. Následující informace byly erpány z



ehled  výskytu n kterých škodlivých organism  a poruch rostlin na území eskoslovenska
eské republiky). Tyto p ehledy byly vydávány do roku 1989 ÚKZÚZ Brno a ÚKSÚP

Bratislava pro celé území bývalého eskoslovenska. Od roku 1990 jsou vydávány SRS Praha
(d íve ÚKZÚZ Brno) pouze pro území eské republiky. P ehledy mají samoz ejm
informativní charakter a nemohou pokrýt všechny výskyty v uvedených letech.
Mráz a nízké teploty
Jahodník m že být poškozen mrazem dvojím zp sobem. Rostliny mohou být tzv. „p ipáleny“
nebo zcela spáleny mrazem v zimách bez sn hu. Dále mohou být poškozeny kv ty na ja e
mrazíky. Na malých plochách se lze t mto škodám áste  p edejít p ikrytím rostlin
chvojím, listím, p ípadn  slámou. Poškozené rostliny mrazem jsou zna  zeslabeny, v tšinou
kvetou málo nebo v bec. Pokud jsou rostliny jahodníku b hem zimy chrán ny sn hovou
pokrývkou bývá poškození menší. Kv ty, poškozené mrazem, jsou snadno rozeznatelné.
Jejich l žka jsou hn do erná nebo erná, zatímco korunní plátky jsou ješt  bílé nebo slab
zahn dlé, p ipálené mrazem. Z poškozených kv  se plody nevyvíjejí a pokud byly
poškozeny jen áste , dávají vznik plod m nevzhledným, které se podobají poškození
plod  rozto íkem. Vhodné je p stovat více odr d s rozdílnou raností. V místech, kde je
poškození mrazem pravidelné je vhodné se vyvarovat p stování ranných odr d, vysazujme
zde kultivary odoln jší k mrazu. Vhodné je vybírat odr dy, které kvetou uvnit  trsu. Odolnost
kv  proti mraz m je rozdílná a to v rozmezí od 0 až -30C. Dále se doporu uje zavlažování
porost  jahodník  p ed p edpokládanými mrazy, což má zabránit poškození kv  p i
promrznutí p i teplot  -2 až -30C. Vychází se z toho, že vlhká p da p es den lépe zadržuje
teplotu než suchá a také ji lépe p i poklesu vydá zp t do okolních rostlin. P edpokladem však
je, aby se p da p i trvajícím nebezpe í mrazíku nekyp ila. Kyp í se pouze po oschnutí, aby p i
následujícím zavlažení lépe držela vláhu. Zna nou nevýhodou této ochrany
je, že po celou dobu p edpokládaných mrazík  musíme p du udržovat ve vlhkém až tém
mokrém stavu. V období 1961 – 2005 bylo hlášeno poškození jahodníku mrazem a nízkými
teplotami v 18 letech, které jsou rovnom rn  rozloženy do celého období. Škody byly hlášeny

edevším z oblasti st edních, východních a severních ech. Velmi rozsáhlé škody byly v
roce 1972, kdy došlo místy k poškození koncem dubna v okrese Benešov, Praha - západ,
Jablonec, Liberec, Litom ice, Teplice, Ústí nad Labem, Semily a Trutnov. V roce 1978 byly
mrazem místy  poškozeny kv ty  jahod v  okr.  Tábor  (25  ha  poškozeno z  50  %).  Dále  v  roce
1981 dubnové mrazy siln  poškodily jahodník v okr. Kolín (12 ha, poškození 90 %), M lník,
Nymburk (8 ha, poškození 40 %), Praha západ (90 ha, poškození 40 %).V roce 1991 bylo
hlášeno poškození poupat a kv  mrazem lokáln  v okr. eské Bud jovice, Plze  sever,

ín, Hradec Králové, Trutnov a Vyškov. Mimo mrazu zp sobují škody také nízké teploty.
Nap . v roce 1999 k poškození kv  nízkými teplotami došlo v okrese Náchod (Naho any, 10
% kv  na 4 ha), lokáln  na okrese P erov (poškozené kv ty).
Krupobití
Kroupy jsou atmosférické srážky v podob  kousk  ledu kulatého, vej itého nebo
nepravidelného tvaru o pr r od 5 do 50 mm. Výjime  se vyskytují i kroupy o hmotnosti
až n kolika kilogram . Rychlost, s jakou kroupy dopadají na zemský povrch, závisí na jejich
velikosti. P edstavu o škodách, které mohou zp sobit získáme, když si uv domíme, že
dopadají na zem s rychlostí kolem 25 m/s, tedy 90 km/hod. I když krupobití trvá pouze

kolik minut, zp sobuje vážné škody. Krupobití se ob as vyskytuje kdekoliv na zem kouli
(s výjimkou polární oblasti), ale nej ast ji v mírném pásmu. Ve starých eských kronikách se
uvádí, že roku 1574 u Dolní Cerekve na Jihlavsku p i velkém krupobití „jedna kroupa neb
rad ji kus ledu tehdáž nalezená n kolik liber vážila.“ Podobn  v roce 1672 p i silném
krupobití u Kolína se psalo o kusech ledu vážících 3 libry. M žeme se jenom ptát, zda je to

bec možné? Stará eská libra m la 541g, jednalo se o kroupy o hmotnosti 1 – 2 kg. Ovšem
pro  ne? N mecká meteorologická služba hlásila 10. srpna 1925 mimo ádn  silné krupobití v



Holštýnsku, p i n mž nejv tší kroupa tvaru elipsoidu m la rozm ry 25 x 14 x 12 cm a
hmotnost 2 kg. Z Moravy se uvádí p i bou kách na studené front  22.7.1939. V Napajedlích
byla kroupa o hmotnosti 560 g, v Bylnici 650 g a ve Zlín  750 g.
Provedená analýzy dat z let 1951 – 1970 uvádí, že 95 % dat všech krupobití p ipadá na

síce kv ten – ervenec. V denní dob  se m že vyskytnout kdykoliv, ovšem nej ast ji se
vyskytovalo mezi 11 – 20 hodinou.V letech 1961 – 2005 bylo poškození hlášeno v 5 letech. V
roce 1974 byly krupobitím koncem ervna siln  poškozeny porosty v Tišín , okr. Prost jov. V
následujícím roce 1975 v ervenci byly siln  poškozeny porosty v okrese Rakovník
(poškozeno 20 – 40 % listové plochy). V roce 1986 ve t etí dekád ervna byl siln  poškozen
porost jahodníku na okr. Tábor (22 ha, Borkovice). Celkový rozsah škod zp sobených
krupobitím v jahodníku na území eské republiky v letech 1961 – 2005 je uveden v p iložené
map .
Sucho
Sucho pat í mezi významné faktory, které ovliv ují zem lskou produkci v etn  jahodníku.
Pojmem sucho se v našich klimatických podmínkách ozna uje ur ité asové období n kolika
týdn , m síc  i rok , ve kterém spadne mén  srážek, než iní p íslušný dlouhodobý normál.
Sucho lze charakterizovat po tem za sebou jdoucích dní, v nichž nebyl p ekro en p edem
stanovený pr rný nebo denní srážkový limit. Vzhledem ke zna nému rozmanitému vlivu
sucha z hlediska místního (v r zných klimatických oblastech), asového (v r zných ro ních
dobách) i z hlediska následk  v jednotlivých oblastech národního hospodá ství (podstatné
snížení zem lské produkce zap in né zásobováním vodou) neexistují jednotná kritéria pro

esné vymezení tohoto problému. Ve st ední Evrop  dochází ke vzniku sucha, na rozdíl od
stálého pop . sezónního sucha v jiných klimatických oblastech, nahodile v d sledku
nerovnom rného výskytu anticyklonálních a cyklonálních pov trnostních situací.
Nepravidelné a prom nlivé etnosti výskytu srážek jsou doprovázeny zpravidla ješt  dalšími
meteorologickými faktory a to nadnormálními teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí,
zmenšenou obla ností, v tším po tem hodin slune ního svitu. Tyto všechny faktory zvyšují
výpar, ímž dochází k úbytku p dní vlhkosti. V letech 1961 – 2005 bylo poškození jahodníku
suchem hlášeno ve 4 letech. V roce 1976 koncem ervna zp sobilo sucho zaschnutí
nasazených plod  v okr. Šumperk. V roce 1994 došlo k silnému poškození jahodníku (až
odumírání trs ) lokáln  v regionu bývalého Jihomoravského kraje. Z p edložených údaj  je

ejmý významný vliv meteorologických prvk  na r st a vývoj jahodníku. Bohužel možnosti
ochrany jsou velmi omezené a asto proveditelné pouze na malé ploše, nap . ochrana proti
mrazu. Proti škodám zp sobeným krupobitím v jahodníkových porostech se mohou p stitelé
pojistit.
                                           (Ing. František Muška, Ph.D., Brno, Ing. Alois Jakl – Zahradaweb)

Jak omezit škodlivé výskyty rzivosti hrušn
Rzivost hrušn  byla v minulosti považována za mén  významné onemocn ní (nap . Blattný,
Starý 1940, Baudyš a kol. 1965). Ke škodlivým výskyt m docházelo pouze výjime  na
lokalitách s po etným zastoupením obou hostitel  (hostitelské druhy jalovce, hruše ).
Významný výskyt byl zaznamenán poprvé v roce 1990 a pravidelné silné výskyty po v tšinu
let od roku 1998. V sou asné dob  je rzivost hrušn  vážným onemocn ním p edevším ve
smíšených ovocných a okrasných výsadbách v zahrádká ských koloniích a v p ídomních
zahradách. Patogen významn  poškozuje také náchylné jalovce. Zvýšený výskyt a škodlivost
souvisejí p edevším s vyšším zastoupením hostitelských jalovc , p edevším jalovce
prost edního a jeho velmi náchylných kultivar , ve smíšených výsadbách a s opakovan
vhodnými podmínkami pro ší ení patogenu.

íznaky onemocn ní



U hrušn  patogen napadá p edevším epele list . Napadeny mohou být také apíky list  a
výjime  i plody a letorosty. Na líci infikovaných list  vznikají od ervna zpo átku
nenápadné žlutozelené, pozd ji oranžové skvrny. Skvrny se zv tšují, asto jsou ohrani eny
erveným lemováním. Pln  vyvinuté skvrny jsou 5 – 10 mm velké, eliptické nebo asto

okrouhlé s ohrani eným, ale nepravidelným okrajem. Na listu m že být 30 i více skvrn. V
pletivu skvrn se záhy vytvá ejí drobná, tmavá a mírn  vyvýšená spermogonia (pozorovatelná
jako drobné bradavi ky). Jsou lokalizována p edevším ve st edu skvrn a mohou být i
koncentricky uspo ádána. V srpnu se na spodní stran  skvrn vytvá ejí žlutohn dé zdu ené
hrbolky, které se lení a na jednotlivých vyvýšeninách vyr stají nápadná pohárkovitá k
vrcholu zúžená a rýhovaná oranžová 3 – 5 mm vysoká aecia (roestelioidní typ) s t ásnitou
epi kou. V pozdním lét  skvrny od st edu nekrotizují. Oranžové skvrny a pozd ji i

spermogonia a aecia se vytvá ejí také na napadených apících, letorostech a plodech. Velmi
siln  napadené listy m ní zbarvení a mohou p ed asn  zasychat. K d ív jšímu opadu list
dochází jen výjime . Napadené plody jsou zdeformované, praskají a asto druhotn  hnijí.

tve a v tévky jalovc  jsou v míst  napadení v etenovit  zdu elé s nápadn  drsnou až
šupinovitou borkou. P i napadení mladých v tévek se vytvá ejí malé nádorovité zdu eniny.
Již asn  na ja e (konec b ezna – duben) se na k e zdu ených ástí objevují úzké, p né,
žlutooranžov  zbarvené praskliny, z nichž pozd ji pror stají telia. Telia je možno na
napadených ástech pozorovat od konce dubna a v kv tnu (dle oblasti a pr hu po así).
Mén asto se vyskytují telia i na mladých dvouletých v tévkách. Fenologicky toto období
nastává krátce p ed kv tem až po odkv tu hrušn . Telia vyr stají ve skupinách, za vlhka jsou
sv tle hn dá, sloupcovitá (jazykovitá), rosolovitá a až 20 mm vysoká. Za sucha jsou nízká,
rziv  hn dá, splývající a prášivá. Postupn  zasychají a opadávají. V míst  výskytu z stávají
po opadu telií nápadné žlutooranžové jizvy. Siln  postižené v tve a v tévky jalovc  mají
kratší p ír stky, prosychají a mohou i odum ít.
Ekologie a škodlivost

vodcem rzivosti hrušn  (i rzivosti jalovce) je rez Gymnosporangium sabinae ( ád:
Uredinales, ele : Pucciniaceae). Rez hruš ová je dvoubytná (heteroecická) a má neúplný
vývojový cyklus (spermogonia, aecia, telia a bazidiospory, chybí uredia=demicyklický typ).
Hostiteli jsou n které druhy jalovce (hlavní hostitel) a hrušn  (mezihostitel).
Perenující mycelium p etrvává ve v tvích a v tévkách hostitelských jalovc . Na ja e (konec
dubna, kv ten) se na napadených v tvích a v tévkách vytvá ejí ložiska (sloupce) zimních
výtrus  (telia) a v nich na dlouhých stopkách teliospory (probazidie). Teliospory jsou hn dé,
dvoubun né na obou koncích zúžené až zašpi at lé, x 20 – 28 nm. Mají r zn  silnou st nu a
dva klí ní póry. V velikosti 35 – 45  míst  p epážky jsou zpravidla mírn  zaškrceny. Bu ky
teliospory klí í ve ty  bun nou bazidii. Na každé bu ce bazidie se vytvá í na stope ce
okrouhlá jednobun ná bezbarvá bazidiospora. Bazidiospory jsou zanášeny vzdušnými
proudy na listy hrušn , klí í hyfou a zp sobují infekci. První p íznaky napadení lze pozorovat
nejd íve dva týdny po infekci. Po krátké dob  se v pletivu skvrn na listech vytvá ejí
spermogonia a v nich se diferencují spermacie. Ty jsou významné pro vývoj patogenu. Od
konce srpna se na rubu list , p ípadn  i na apících, letorostech a plodech vytvá ejí
pohárkovitá aecia a v nich aeciospory. Aeciospory jsou sv tle hn dé nepravideln  okrouhlé

kdy i eliptické 27 – 34 x 19 – 27 nm velké. Povrch aeciospor je jemn  bradavi natý, mají
kolik klí ních pór . Aeciospory roznášené v trem infikují hostitelské jalovce. P íznaky

napadení se na jalovcích projeví až v záv ru druhého roku po infekci.
Výskyt onemocn ní
Je vázán na p ítomnost obou hostitel . ím blížeji jsou oba hostitelé (hostitelské jalovce,
hruše ), tím v tší je nebezpe í výskytu. Podle našich pozorování dochází pravideln  k
významnému napadení hrušn , pokud jsou oba hostitelé od sebe vzdáleni do 100 – 150 m. Za
nejv tší vzdálenost, kdy ješt  m že dojít k významnému napadení, je obvykle uvád no 500



m. Vzdálenost i sm r výskytu od zdroje infekce (napadené jalovce) jsou významn
ovliv ovány sm rem a intenzitou p evládajících v tr  v dob  ší ení. Z tohoto pohledu jsou
nejvíce ohroženy lokality, kde jsou smíšené výsadby nebo jsou v blízkosti ovocné a okrasné
výsadby (zahrádká ské kolonie, p ídomní zahrady).K infekcím list  hrušn  dochází,

edevším pokud je v dob  kvetení a krátce po odkv tu hrušn  (druhá polovina dubna,
kv ten) deštivé a relativn  teplejší po así. Teliospory klí í a bazidiospory se vytvá ejí již p i
teplot  8 °C (optimum 18 °C). K produkci bazidiospor dochází jen za deštivého po así, proces
se vícekrát opakuje. Bazidiospory klí í a k infekcím dochází v rozmezí teplot nad 5 – 25 °C
(optimum 20°C). P i teplotách nad 25°C k infekcím nedochází.
Hostitelský okruh patogenu
Hostiteli této dvoubytné rzi jsou n které druhy jalovce a hrušn . K ov ení hostitelského
okruhu patogenu bylo uskute no více experiment  a mnoho pozorování. Jako hostitelské
druhy jalovce jsou uvád ny jalovec chvojka (Juniperus sabina), jalovec prost ední (J. media),
jalovec ínský (J. chinenesis), jalovec skalní (J. scopulorum) a výjime  i jalovec viržinský
(J. virginiana). Z experimentu i pozorování vyplývá, že významná je nejen vnímavost druhu,
ale i citlivost kultivaru (nap . velmi citlivé jsou J. media ´Pfitzeriana´ a ´Pfitzeriana Aurea´ a
odolné J. media ´Hetzii´ a ´Pfitzeriana Glauca´). Velmi náchylné jsou zejména J. media
´Pfitzeriana´, J. media´Pfitzeriana Aurea´ a J. media ´Pfitzeriana Compacta´, J. media ´Gold
Sovereign´,  J.  media  ´Swissgold´,  J.  sabina  ´Blue  Danube´,  J.  sabina  ´Tamariscifolia´,  J.
chinensis ´Robusta Green´ a J. chinensis ´Keteleery´ a náchylné J. media ´Old Gold´, J. media
´Mathot´, J. media ´Rockery Gem´, J .sabina ´Arcadi´, J. sabina ´Brovemoor´, J. sabina
´Buffalo´, J. sabina ´Arcadi´, J. sabina ´Tamariscifolia Select´a J. scopulorum ´Blue Haven´.
V našich podmínkách jsou jednozna  nejvýznamn jšími hostiteli z hlediska rozší ení i
skute ného napadení J. media ´Pfitzeriana´, J. media´Pfitzeriana Aurea´, p ípadn  J. media
´Pfitzeriana Compacta´. Toto široce ov ené zjišt ní je pln  v souladu s údaji ze Slovenska
(Juhásová, Prasli ka, 2002). P esto, že je asto, zejména mykology, uvád n jako hlavní a
asto i jediný hostitelský druh jalovec chvojka, jeho napadení je mén asté.

Hostiteli rzi Gymnosporangium sabinae nejsou jalovce J. communis (v etn  J. communis
subsp. alpina),  J.  conferta,  J.  horizontalis,  J.  procumbens,  J.  squamata a další.  Za odolné lze
považovat i n které kultivary hostitelských druh  jalovc  nap . J .media ´Hetzii´, J. media
´Mint Julep´, J. media ´Pfitzeriana Glauca´, J. media ´Plumosa Aurea´, J. chinensis ´Blue
Alps´, J. chinensis ´Blaauw´, J. chinensis ´San Jose´ a J. sabina ´Wichite Blue´.
Hostiteli rzi G.sabinae nejsou p íbuzné rody eledi cyp išovité (Cupressaceae)
Chamaecyparis, Thuja a Platicladus.Pokud jde o hruše  je nej ast ji napadána hruše  obecná
(Pyrus communis) a její kultivary. Napadena m že být také hruše  polni ka (P.pyraster) a

které další hrušn . Odolné jsou japonské hrušn  P. pyrifolia var. culta (nashi). P i
výjime ném napadení se na listech projeví pouze žlutooranžové ohrani ené skvrny, další
vývoj rzi neprobíhá. I u hrušn  jsou ur ité rozdíly v náchylnosti kultivar . Za náchylné lze
považovat odr dy ´Angoulemská´, ´Boscova lahvice´, ´Clappova´, ´Dielova´, ´Hardyho´,
´Charneuská´, ´Konference´, ´Kongresovka´, ´Madame Verté´, ´Pa ížanka´, ´Vienská´,
´Williamsova´ a ´Williamsova ervená´. Významné rozdíly jsou také v náchylnosti nových
eských odr d. Jalovce mohou být hostiteli také dalších rzí z rodu Gymnosporangium.

Mezihostitelem jsou v tomto p ípad  d eviny pod eledi jablo ovité (rod  Amelanchier,
Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus, p ípadn  dalších).
Nej ast ji se setkáváme s druhy G.cornutum (hostiteli jsou p edevším J. communis v etn  J.
communis subsp. alpina, J. sibirica, Sorbus aucuparia, S. torminalis, S. sudetica, S. domestica,
S. hybrida, Amelanchier ovatus, Pyracantha coccinea), G.clavariaformae (hostiteli jsou

edevším J. communis v etn  J. communis subsp. alpina, J. oxycedrus, J. sibirica, Crataegus
spp., Pyrus communis, Amelanchier ovatus), G.confusum (hostiteli jsou p edevším J. sabina,
J. virginiana, J. oxycedrus, Cotoneaster spp., Crataegus spp., Sorbus torminalis, Cydonia



vulgaris) a G.tremelloides (hostiteli jsou p edevším J. communis v etn  J. communis subsp.
alpina, J. oxycedrus, J. sibirica, Sorbus aucuparia, S. aria, S. torminalis, S. sudetica,
S.hybrida, Malus domestica, M. baccata, M. silvestris). Tyto rzivosti se vyskytují p edevším v

irozených biotopech a jejich výskyt i škodlivost jsou zpravidla menší než u rzivosti hrušn .
Škodlivost choroby
Výskyty rzivosti hrušn , které byly pozorovány v posledních letech v zahrádká ských
koloniích a v p ídomních zahradách, lze považovat za hospodá sky škodlivé. P i silném
napadení, kdy m že být poškozeno až 80 % plochy list  dochází k nep íznivému ovlivn ní

ír stk  i velikosti a kvality plod . P ímo napadené plody jsou zcela znehodnoceny.
Opakovan  siln  postižené stromy ch adnou a jsou mén  odolné v i nep íznivým
podmínkám. Výskyt v produk ních výsadbách, pokud nejsou v bezprost ední blízkosti
zahrádká ských kolonií nebo p ídomních zahrad, kde jsou vysazeny náchylné jalovce je
zanedbatelný. Patogen významn  poškozuje také jalovce. Napadené v tve a v tévky jsou
sv tle zelené, zakrslé, prosychají, p ípadn  i odumírají. Siln  postižené jalovce mají sníženou
sadovnickou, p ípadn  tržní hodnotu.
Ochrana
Základem ochrany je dostate ná izolace obou hostitel . Za efektivní lze považovat podle
našich víceletých sledování již vzdálenost 100 – 150 m. Pokud je izola ní vzdálenost v tší
dochází k významn jšímu napadení jen v letech se silným proud ním vzduchu od
hostitelských jalovc  v dob  p enosu infekce. Za takových to podmínek m že dojít k
významnému napadení hrušn  až do 500 m, zcela výjime  i více metr  od hostitelských
jalovc . Toto naše zjišt ní se pln  shoduje s údaji zahrani ních i starších eských autor
(nap . Blatný, Smolák, 1940), kte í uvád jí možnost ší ení do vzdálenosti 100 m, výjime
až 500 m.Za koncep ní ešení lze považovat vylou ení výsadby a postupnou obm nu
hostitelských druh  jalovc  a zejména jejich náchylných kultivar  na lokalitách, kde jsou
sou asn  p stovány hrušn  (zahrádká ské kolonie, p ídomní zahrady). Na t chto lokalitách by

ly být vysazovány pouze nehostitelské druhy, nebo odolné kultivary hostitelských druh
jalovc .
K realizaci tohoto opat ení je nezbytné informovat
• p stitele, který by m l pro výsadbu na rizikových lokalitách volit nehostitelské druhy nebo
odolné kultivary jalovc
• množitele a prodejce výsadbového materiálu, který by m l upozornit p stitele (p i prodeji, v
propaga ních a nabídkových materiálech) na riziko výsadby náchylných jalovc  v blízkosti
hrušní a doporu it výsadbu nehostitelských druh  a odolných kultivar  jalovc
• projektanta a realizátora, který by m l pro výsadbu na rizikových lokalitách volit
nehostitelské druhy nebo odolné kultivary jalovc
Pokud jde o míru rizika, pak by se toto opat ení m lo týkat zejména jalovce prost edního a
jalovce chvojky a jejich velmi náchylných a náchylných kultivar .
Na ohrožených lokalitách je ú inným opat ením také v asné odstran ní napadených
(zdu elých) v tví a v tévek jalovc . Odstran ní je t eba provést nejpozd ji na po átku tvorby
telií.
Pokud jde o asto doporu ovanou likvidaci hostitelských jalovc  ve smíšených výsadbách, je
velmi problematická. Oba hostitelé hruše  i jalovec jsou hospodá sky významnými rody.
Preference je v cí rozhodnutí p stitele. V každém p ípad  by m ly být likvidovány siln
napadené a poškozené jalovce se sníženou sadovnickou hodnotou. Pokud jde o likvidaci
napadených hostitelských jalovc  nebo o preferenci výsadby nehostitelských druh  a
odolných kultivar  jalovc  je velmi d ležitá dohoda a spole ný postup p stitel .
Starší auto i doporu ovali p ekrýt v dob  ší ení infekce hostitelské jalovce textilií. Nov jší
jsou informace o možnosti omezit i eliminovat napadení hrušn  p ekrytím napadených
hostitelských jalovc  v dob  ší ení infekce netkanou textilií.



Možnosti fungicidní ochrany jsou omezené. V sou asné dob  není proti rzivosti hrušn
povolen žádný fungicid. N které fungicidní p ípravky povolené proti strupovitosti hrušn
však mají sou asnou nebo vedlejší ú innost také na rzivost hrušn  (nap . Baycor 25 WP, typ
Dithane,  Novozir  MN  80  New,  Polyram  WG,  Punch  10  SC  a  Talent).  Použijeme-li  tyto

ípravky proti strupovitosti hrušn  v období ohrožení rzivostí hrušn  (období krátce p ed
kv tem, p ípadn  na po átku kvetení a po odkv tu), zajistí sou asnou nebo vedlejší ú innost i
proti tomuto onemocn ní. Je t eba zd raznit, že ošet ení v t chto termínech (krátce p ed
kv tem a 1 – 2x po odkv tu) lze považovat za základní ošet ení proti strupovitosti hrušn .
Stejné p ípravky i n které další (Delan 700 WDG, Horizon 250 EC, Ornament 250 EC,
Ortiva, Score 250 EC) lze použít koncem léta i k ochran  jalovc . Provádí se n kolik ošet ení
(2 – 4x) ve druhé polovin  m síce srpna a zá í. Toto ošet ení omezí nové infekce jehlic, není
však ú inné na p etrvávající mycelium ve d ev  v tví a v tévek jalovc .

Autor: Ing. Petr Ackermann, CSc., SRS Brno



Ceny

Ceny ovoce v 18. až 20. kalendá ním týdnu 2009

Ceny
Ovoce

stitelské Spot ebitelské

JABLKA tuzemská

Golden Del. V 12 - 19

I. 9 – 15 24 – 26,90

Gloster V 11 – 13,10

I. 8,50 – 12,80 14,90 – 29,90

Idared V 10 – 16

I. 8,50 – 12,80 12,90 – 20

Jonagold V 11 - 20

I. 8,50 – 16 14,90 – 27,90

Rubín V 11 – 12

I. 8,50 – 10,50 20

Topaz 10 - 12 14

Šampion V 11 – 12

I. 8 – 10

Zvonkové V 8,50 – 11

I. 7,50 – 9,50

JABLKA dovoz

Golden Del. 26 – 34,90

Granny Smith 31,90 – 44,90

Gala 29,90 – 36,90

Jonagold 21,90 – 44,90

Pink Lady 45,90

Fuji 21,90 – 39,90

HRUŠKY dovoz 34,90 – 64,90
(IŠ)


