
Z innosti

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Úvod
edseda OU R p ivítal p ítomné a pod koval za jejich aktivní ú ast na valné hromad  a

hostitel m z VŠÚO za tradi  poskytnuté prostory. V úvodu valné hromady delegáti
poblahop áli k životnímu jubileu panu Miroslavu Varhaníkovi, který je nyní tajemníkem
St edo eské unie.

Vystoupení hostitele – VŠÚO Holovousy
Ing.V.Ludvík, editel ústavu, informoval o n kolika zájemcích o koupi zámku, les  a polností
v Holovousích a o stále hrozb  výpov di ústavu ze stávajících prostor. K rozvoji ústavu byla
podána informace o snaze zpracovat projekt a p ihlásit se do Opera ního programu výzkum a
vývoj pro inovace s cílem vybudovat centrum pro ovocná e. Podali nové projekty, budou
v ešení nové úkoly jako je t eba biologické p stování jahodníku.  Stále rostou požadavky na

ípravu projekt , jejich zpracování, kontrolu a hodnocení. Problémy jsou s uplat ováním
výsledk  výzkumu, které musí být publikovány v recenzovaných nejlépe zahrani ních
asopisech,  kde  se  za  uve ejn ní  lánku  ješt  musí  platit  ádov  tisíce  Euro.  Provoz

technických a prostorových izolát  je problematický, je podporován z národních zdroj , ale
EU tuto podporu omezuje, budoucnost je nejistá. Zrealizovali humanitární pomoc
Ministerstva zahrani í R pro KLDR a vyrobili stromky jabloní, které dopravili na místo
spolu s jedním pracovníkem ústavu, který na míst  zabezpe il odborné poradenství.

Stav a innost OU R v uplynulém období
Stav a innost  OU R za rok 2007 p ednesl p edseda OU R pan Jaroslav Muška.

1.  INFORMATIKA
Marketingu ovoce vydáno 24 ísel – p eveden do elektronické podoby, rozši uje se po et

edplatitel , Zpravodaj 5 ísel – archiv je na www
Spolupráce  se SZIF na vydávání  TIS ovoce
Zpracovali jsme m sí ní informace o sklizni ovoce a zásobách jádrovin, které smluvn
využívá i MZe
Spolupracovali jsme na odhadech sklizní a definitivní sklizni s  ÚKZÚZ
Sledujeme dovoz, vývoz, bilance, trendy, ceny

2. Mze R, SZIF, PGRLF
Podíleli jsme se na jednáních komoditní rady ovoce – SZIF
Spolupráce se SZIF a Mze v oblasti integrované produkce
Podíleli jsme se na zpracování situa ní a výhledové zprávy ovoce
Zpracovali jsme pro Mze formou funk ních úkol   studie k integrované produkci, aktuální
informace v sektoru, podklady pro jednání Evropské komise v sektoru ovoce a další
Spolupracovali  jsme v oblasti legislativy
Podílíme se na procesu reformy Spole né organizace trhu s erstvým ovocem a zeleninou

3. Legislativa
Významná nápl innosti za uplynulý rok
Legislativa k reform  Spole né organizace trhu s erstvým ovocem a zeleninou ( v r.2007

se konalo 15 oficiálních jednání a ada konzultací)



Agroenvironmentální opat ení – integrovaná produkce
       - p íprava novel legislativy (zakázané ú . látky atd.)
       - vyhodnocení zkušeností s HRDP
       - zajišt ní exkurzí pro pracovníky stát. institucí
       - p ipomínková a vypo ádací ízení
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 legislativy trvalých kultur – IP,
pojišt ní apod.
Komunikujeme s COPA-COGECA v Bruselu a spolupracujeme p i p íprav  stanovisek

ada jednání s pojiš ovnami o pojišt ní sad

5. VÝSTAVNICTVÍ
Prezentovali jsme se na výstav  HORTIKOMPLEX 2007 v Olomouci (spolu s OUMS)
Zú astnili jsme se veletrhu Salima 2008  v Brn  za aktivní ú asti OUMS
Prezentovali jsme se na „Zahrad ech“ za aktivní ú asti UOSR.
Prezentovali jsme se na výstav  „Zem lec“ za aktivní ú asti SU-OŠD
Prezentovali jsme na výstav  „Zem  Živitelka“ za aktivní ú asti UOJZ
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 mrazy, nízká sklize , nerovnom rné

ochranné lh ty p ípravk , apod.
Prob hly  tiskové konference,  ke zhodnocení sezóny a  k p edváno ní akci
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  (za poslední rok se ztrojnásobila)
Propaga ní materiály – s Mze (skláda ka jablko), s Bayer (brožurka) , kucha ka „Hrušky
v naší kuchyni“

7. OSTATNÍ INNOSTI
Minoritní indikace – významná ást nápln  práce v r. 2007
Podpora zachování n kterých p ípravk  v Bruselu (Ethrel, Gramoxone atd.)
Zájezd Berlín Fruit Logistika – únor 2007
Seminá e byly po ádány na úrovni region  a odborných svaz
Spolupo ádali jsme Ovocná ské dny v Hradci Králové (15.-16.1. 2008) 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
4.250 hektar  sad  a školek. Mají 68 fyzických osob, 58 právnických osob, 14 školka  a 8
ostatních 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 jako ochrana sad , mechanizace
v sadech a modré peckoviny. P edsednictvo se sešlo k ešení problém  v pr hu roku
celkem ty ikrát. P ipojili se k akci „ eské jablko = dobrý skutek“ a poskytli jablka do

kolika sociálních ústav . Vydali r zný propaga ní materiál. Uspo ádali zájezd do
Rakouska. P ipravují seminá e pro leny, školení na Skalském Dvo e spojené s
volební valnou hromadou již bylo. Koncem srpna plánují zájezd do Francie. Cht jí oživit
spolupráci s Krajským ú adem v Brn .

VÝCHODO ESKÁ OVOCNÁ SKÁ UNIE
OU je nyní nejpo etn jší regionální unií, která sdružuje celkem 172 len , kte í

obhospoda ují cca 4.000 ha sad  a školek. P edsednictvo se sešlo celkem 7 x.  Ovocná i se
zú astnili výstavy Hortikomplex. Uspo ádali n kolik seminá  (nap . k ezu, aplikaci
pesticid  apod.). Podpo ili p edváno ní akci a darovali jablka do sociálních ústav , tentokrát
však s menší ú astí. V rámci letošní valné hromady prob hl dvoudenní seminá  na Se i.
Plánují zájezd  do Brna na Techagro. P ipravují poradu školka  a spolu s VŠÚO zájezd do
Švýcarska na za átek zá í. Cht jí kone  zprovoznit vlastní webové stránky.

ST EDO ESKÁ UNIE-OVOCNÁ SKÉ A ŠKOLKA SKÉ DRUŽSTVO
Mají 52 len , kte í obhospoda ují 1726 ha sad . Prezentovali se na výstav  „Zem lec“
v Lysé nad Labem a to s úsp chem. P edsednictvo se sešlo celkem 5 x. Spolupracují
s mikroregiony, nov  chystají ve spolupráci s nimi „Slavnost kv “, projiž ku rozkvetlými
sady na kole. Plánují vytvo ení regionální zna ky kvality, p ipravují videoprezentaci
lenských podnik  a op t ú ast na výstav  Zem lec v Lysé nad Labem, kde tentokrát cht jí

zm nit aranžmá. Plánují také zm nu právní formy, která je družstvo a p íliš neodpovídá
vlastní innosti, na neziskovou organizaci.

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. Mají celkem 44 len
a cca 1000 ha sad . M li volební valnou hromadu, kde se stal novým p edsedou ing.Pavel
Fríd, ovocná  ze Lhenic.

UNIE OVOCNÁ  SEVERO ESKÉHO REGIONU
Mají 42 len . 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. Podruhé p ipravují Slavnost kv  ve dvou termínech – 26.4. a 3.5.2008 celkem na
ty ech místech kraje. Jsou velmi aktivní v propagaci. Uspo ádali ovocná ský ples, mají

novou webovou prezentaci (www.zdraveovoce-provas.cz).

Zpráva o stavu, innosti a programu odborných svaz

SVAZ PRO INTEGROVANÉ SYSTÉMY P STOVÁNÍ OVOCE
Valná hromada se konala 8.4. 2008. P istoupilo dalších 6 len . Nyní je ve svazu již 242
len  s vým rou 10.700 ha.  Dotace na restrukturalizaci sad  i pro rok 2008 jsou podmín ny
lenstvím v SISPO. Seznam odr d, které je možné vysazovat se státní dotací, je stejný jako

v roce 2007. 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  (tri ka,
letá ky, kucha ka atd.). Nárok na ochrannou známku m lo v roce 2007 celkem 72 podnik ,
podmínky splnilo 59 a 13-ti podnik m nebyla známka pro nespln ní n které z podmínek
ud lena. Podrobnosti o innosti budou v zápise a na stránkách svazu, které lze nalézt na
www.ovocnarska-unie.cz a následn  kliknutím na známku SISPO.

ŠKOLKA SKÝ SVAZ
V lednu byla valná hromada, kde bylo potvrzeno stávající vedení svazu.  P edseda se
zú astnil n kolika jednání mezinárodního školka ského svazu. V ervenci plánují uspo ádat
seminá  k meru kám ve spolupráci se ZF v Lednici. Nov  nabízejí výp stky aktuáln  na
stránkách OU R. Jednají s ÚKZÚZ ve snaze zabránit navýšení poplatk  za služby a také o
problematice sublicencí. Negativn  p ijali zprávu, že ovocné školky nemají nárok na zelenou
naftu. P ipravovali návrhy k minoritnímu rozší ení na herbicidy do školek.

SVAZ SKLADOVATEL
Valná hromada spolu se seminá em se uskute ní 21.5.2008 na ZF v Lednici. Program je

ipraven a zajišt n. Vloni zpracovali funk ní úkol Mze k certifikát m kvality, který bude
edán len m svazu na valné hromad .

Program OU R na rok 2008

1. INFORMATIKA
vydávání Marketingu ovoce nadále trnáctidenn  (pouze elektronicky), Zpravodaj 5 ísel
ro
nadále spolupracovat se SZIF na programu TIS ovoce a v rámci sb ru farmá ských cen
dle na ízení 2200/96
podílet se na odhadech sklizní a sklizni (ÚKZÚZ)

hem letošního roku nadále zdokonalovat  a aktualizovat vlastní WWW stánky na
Internetu

íprava propaga ních materiál

2. Mze R, SZIF, PGRLF
aktivn  se podílet na jednáních komoditní rady ovoce v rámci SZIF
provád t expertní innost v oblasti ovocná ství
podílet se na zpracování situa ní a výhledové zprávy ovoce
podílet se na legislativních záležitostech, zpracování dokument  pro EU
podílet se na úpravách podmínek integrované produkce na SZIF a Mze (školení
kontrolor  SZIF atd.) a pozitivn  prezentovat systém integrované produkce ve státní
správ

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


prosazovat zájmy ovocná ství v Programu rozvoje venkova na roky 2007-2013, podílet se
na p ípadných novelách
Podílet se na legislativním procesu po reform  spole né organizace trhu s ovocem a
zeleninou (p íslušná na ízení vlády, Agroenvironmentální rámec atd.)
Pokra ovat v jednáních s pojiš ovnami na vytvo ení vhodného komplexního produktu

3. VÝSTAVNICTVÍ
Salima (prob hla v b eznu 2008)
prezentovat se na výstav  FLORA - HORTIKOMPLEX  v Olomouci,
prezentovat se na Zahrad ech v Litom icích
prezentovat se  na výstav  v Lysé nad Labem
Prezentovat se na „Zemi Živitelce“ v eských Bud jovicích

4. PROPAGACE
Další rozvoj spolupráce  s denním tiskem, odborným tiskem, informace do TK,
odhadech sklizní a sklizni a aktuálních problémech, komunikace s TV
koncem roku uspo ádat tradi ní darování jablek sociálním za ízením za ú asti médií,
uspo ádat tiskové konference v regionech
Využít program „Ovoce do škol“ k vytvo ení propagace ovoce ke zvýšení spot eby  a
zm ny stravovacích návyk (hledat spolufinancování ve státní správ )
Zam it se na propagaci v regionech a mikroregionech (slavnosti kv , plod , regionální
zna ky kvality, spolupráce s MAS atd.)

5. OSTATNÍ INNOST, P EDSEDNICTVO
v tiskovinách OU R dát prostor pro placenou inzerci firmám
vydání aktualizovaného adresá e OU R
po ádání  seminá  pro p stitele organizovat v regionech a odborných svazech
spolupo ádat Ovocná ské dny v Hradci Králové spolu s VŠÚO
Zajistit zasedání p edsednictva 4 x dle plánu

Situace v ovocná ství (odbyt, dotace)
Stav zásob jablek v R k 1.4.2008 byl již jen cca 6 tisíc tun. Produkce bude brzy vyprodána,
poptávka po jablkách je vysoká. Zásoby jablek v EU-15 jsou k 1.4. meziro  mírn  nižší.
Veškeré zm ny a podmínky dotací jsou k dispozici na webových stránkách Ovocná ské unie
(www.ovocnarska-unie.cz) , byly zve ejn ny ve Zpravodaji .1 a na seminá ích na Skalském
Dvo e, na Se i, ve Lhenicích a na Valné hromad   SISPO.

Minoritní indikace
Po odborné diskusi byly podány žádosti o rozší ení registrací u 19 p ípravk , které by celkov
ešily tém  50 indikací proti škodlivým initel m. Podmínkou tohoto rozší ení je úhrada za

úkony Státnímu zdravotnímu ústavu ve výši 700 tisíc K  a p edložení všech doklad  od
držitel  registrací, v etn  souhlasu. V nejlepším p ípad  budou tyto indikace povoleny pro

íští sezónu. P stitelé budou v as informováni.

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.
Po diskusi bylo odsouhlaseno zrušení odhadu sklizn  k 31.7. roku s tím, že bude pln
dosta ující odhad k 15.6. a k 1.9., který provádí ÚKZÚZ za ú asti pracovník  OU R. Údaje



chto odhad  jsou v rohodné. Otázkou z stává sledování stavu zásob jádrovin, které OU R
provád lo ve spolupráci s Mze a tato spolupráce byla ze strany Mze vypov zena. Sledovat
zásoby bude OU R i nadále, o zp sobu prezentace dat rozhodn  p edsednictvo. Delegáti byli
seznámeni s návrhem propagace eského ovoce, který byl zpracován reklamní agenturou.

zné a diskuse
Mezi  ú astniky  se  diskutovalo  o  Ovocná ských  dnech,  zejména  o  návrzích  témat  do
programu. Žádáme o zaslání témat na p íští rok již nyní. Bylo konstatováno, že se
zhoršila úrove  služeb v hotelu ernigov. Školka i cht jí posunout termín tak, aby
nekolidoval s akcí Svazu školka R jako každoro .
Diskutoval se návrh ovoce do škol, který byl v pr hu Techagra v Brn  prezentován
zástupcem Evropské komise. V rámci této akce se bude snažit OU R získat
prost edky na propagaci ovoce zam enou na d ti a rodiny s d tmi.
Byl vznesen návrh na možnost vytvo ení Svazu p stitel  bioovoce. OU R je schopna
v za átku svazu i finan  pomoci. Základem vzniku takového svazu je krom
iniciativy ze strany biop stitel  zejména  osoba, která by se touto problematikou
zabývala.

Termíny r zných akcí a žádostí :
do 15.5. – podání jednotné žádosti na p íslušné ZAPÚ o dotace na integrovanou
produkci, SAPS a TOP-UP
21.5. – seminá  a valná hromada Svazu skladovatel  ovoce v Lednici

ervenec – seminá  k p stování merun k, po ádá ŠS (bude up esn no)
Srpen – seminá  k ochran  sad , po ádá VŠÚO, motorest Milovice (bude up esn no)

(ML)

Z Polska

Ukrajinci nep ijedou
Ovocná i se obávají – bude málo brigádník  p i sklizni ovoce? Ukrajince odstrašuje
byrokracie s pracovním povolením. N kte í zem lci již necht jí zam stnávat zahrani ní
pracovníky „na erno“ a ukrývat je p ed kontrolami celní správy. Proto za ali masov
registrovat u polských ú ad  pozvání na jména brigádník , p edevším z Ukrajiny.Celní správa
vystavuje víza pro legální zam stnání. V druhé polovin  lo ského roku celní správa obdržela
celkem 23 tis. takovýchto žádostí. Za první dva m síce roku 2008 bylo zaregistrováno stejný
po et t chto žádostí (jen za leden 2008 to bylo na 15 tis. žádostí).V tšina žádostí byla na
pracovníky z Ukrajiny, a p evážn  na práce do zem lství. Zem lci se ale obávají, že ztratí
tyto brigádníky. Svaz ovocná  Polské republiky má totiž informace, že polské konzuláty na
Ukrajin  zamítají žádosti o pracovní víza, i když jsou p edkládány pozvání z Polska.
V takovéto situaci si Ukrajinci budou rad ji vybírat Portugalsko i Špan lsko, kde si vyd lají
více a tyto zem  si nekladou zvláštní podmínky p i vstupu. Dominik Wo niak ze skupiny
producent  Rajpol potvrdil, že obdržení pracovního povolení je loterie. Zárove  p iznává, že
v regionu okolo Grojce by ovocná i uplatnili n kolik tisíc sezónních pracovník  ze zahrani í,
jelikož jsou stále v tší problémy sehnat polské pracovníky na práci. Firmy, které rekrutují
pracovníky na Ukrajin  se p esunují z region  sousedící z Polskem do Kyjeva a dále na
Východ. P itom Polští ovocná i jsou ochotni zaplatit za t žkou práci v p epo tu až 1.000

/den.
(Sadownictwo.com.pl-VK)



Konec Ruského embarga na zeleninu a ovoce
editel veterinární správy Ruské federace Siergiej Dankwert má 26. b ezna 2008 p ijet do

Bruselu podepsat Porozum ní mezi Evropskou unií a Ruskou federací ve fytosanitárních
otázkách. Toto porozum ní má být kone ným bodem Ruského omezení obchodu s Polskem.
Podepsání porozum ní znamená, že po odvolání embarga na polské maso v prosinci 2007 a
ást zem lských produkt  v lednu 2008, embargo na rostlinné produkty ur ené ke

konzumaci (ovoce a zelenina) bude moci být zrušeno. Díky tomu obchodní vztahy mezi
Ruskou federací a Polskem se vrátí do stádia p ed listopadem 2005. Porozum ní EU-RF má
také regulovat zbytkové množství pesticid  v produktech exportovaných do RF. P ekro ení
norem v polských produktech bylo jedním z d vod  zavedení embarga.Sou asn  se
skon ením ruského embarga p estane existovat d vod, pro který Polsko vetovalo v roce 2006
za átek negociace mezi EU a RF ve v ci nového porozum ní a spolupráce. Ministr
zem lství Marek Sawicki míní, že jestli porozum ní bude podepsáno, tak drobné ovoce
z nadcházející sklizn  budou moci být bezprost edn  exportovány do Moskvy a St.
Peterburgu.

(netb.pl – VK)

Vratka DPH pro zem lce vzroste z 5 na 6%
Sazba vratky DPH pro tzv.paušální zem lce bude zvýšena z 5 na 6%. Takto to odsouhlasil
Polský Sejm, když novelizoval zákon o DPH. Novela vejde v platnost 1.5.2008. V tento den
Polsko ztrácí právo na sníženou 3% sazbu DPH na zem lské produkty. Od 1.5.2008 vzroste
DPH na hnojiva a p ípravky na ochranu rostlin na 7%.Do konce roku 2010 bude v Polsku
nadále platit 3% sazba DPH na nezpracované zem lské produkty, jako nap . obilí,
brambory, zelenina, maso a mléko. S tímto souhlasili v prosinci 2007 minist i financí zemí
EU.Zvýšení vratky DPH pro zem lce je svázané s faktem, že od 1.5.2008 vzroste sazba
DPH na zem lské produkty z 3 na 7%.

(ppr.pl-VK)

Da  z p íjm
V Polsku zem lci, jako jediná skupina neplatí da  z p íjm  fyzických osob. Udržování této
situace znemož uje zavedení reforem vesnice. O zavedení dan  z p íjmu se v Polsku hovo í
již n kolik let, ale politici se tomuto doposud vyhýbali. Zm ny, které by vešly v platnost ve
vesnických hospodá stvích si nutn  vyžádají vykalkulování reálných zisk i ztrát
v zem lských hospodá stvích. Bez tohoto se nedají ud lat zm ny v sou asném systému
KRUS (Pokladna spole né zem lské pojiš ovny). Nelze platit zálohy pokud není známa
reálná finan ní situace majitele hospodá ství i osob v n m zam stnaných. Další problém je
také systém slev na d ti, které nemohou využívat majitelé hospodá ství. Strana Obyvatelská
platforma navrhuje zdan ní zem lských výnos  již od roku 2010. Tato otázka je velice
složitá politicky tak i organiza . Obyvatelé vesnic mohou brát zavedení této dan  jako
snížení i již tak malých p íjm .Navíc mnoho zem lc  nevede ú etnictví, proto bude pro n
velmi složité vykalkulovat p íjmy, náklady a výnosy hospodá ství. Ve všech zemích EU15
zem lské výnosy podléhají zdan ní. Ale neexistuje jednotný systém.Jestli je možné p evzít
da ový systém z n které ze zemí EU, nebo vymyslet vlastní originální metodu? Sou asná
forma zem lských daní je tzv. Zem lská da , placená od množství obhospoda ované

dy, která jde do rozpo tu vesnic. Nikdo neví, co se stane s rozpo ty vesnic, kdyby vešla
v platnost da  z p íjmu.

(rolna.tvp.pl –VK)



Znepokojení polských producent  se zm nou v p edpisech o ochran  rostlin
Polský poslanec Miros aw Maliszewski, který je autorem interpelace v záležitosti zm n
týkajících se p ípravk  na ochranu rostlin, míní, že polští producenti budou mít velké
problémy, pokud vstoupí v platnost zm ny, které p ipravuje Evropská komise s ohledem na
uvád ní do ob hu chemických p ípravk . Evropská unie chystá omezit používání chemických

ípravk , diskuse na toto téma za aly koncem minulého roku. Polské sdružení pro ochranu
rostlin míní, že pokud se poda í Komisi prosadit nové na ízení, zmizí z Polského trhu 60%
fungicidních p ípravk  a více než 80% insekticidních p ípravk . Mín ním polského poslance
se tyto zm ny nejvíce dotknou polských ovocná .

( FAMMU/FAPA – VK)

Ze zahrani í
ecko: Sb ra i jahod se porvali s majiteli plantáží

K n kolika rva kám mezi eckými majiteli jahodových plantáží a sb ra i plod  z ad
imigrant  z Blízkého východu a jižní Asie došlo u m sta Nea Manolada na západ
poloostrova Peloponés. Konflikt propukl poté, co zde na t i tisíce d lník  vstoupilo do

ídenní stávky za vyšší mzdu. Zam stnavatelé to ale odmítali s tím, že by zkrachovali. Z obav
ed zkázou nesesbírané úrody ale nakonec ustoupili a zvýšili denní mzdu sb ra  z 22 na 28

eur (z 550 na 700 K ). Výsledkem poty ek byla zran ní t í len  levicových odbor , které
lníky podporovaly, a zat ení jednoho farmá e. Šlo o první p ípad, kdy si d lníci najímaní na

krátkodobé práce v ecku vynutili zvýšení mzdy. V tšina z nich jsou imigranti žijící v
nuzných chýších a pracující za platy, které leží hluboko pod eckým pr rem. Neo
Manolada leží v provincii Ilia, odkud pochází 90 procent veškeré ecké produkce jahod.
Zem lská výroba zde utrp la citelné ztráty p i lo ských lesních požárech. V ecku žije více
než 1,2 miliónu p ist hovalc , kte í do zem  p išli ilegáln . Na 700 tisíc z nich mezitím sv j
pobyt již zlegalizovalo.

(BBC )

Francie: Králíci úto í, panika na venkov
Roztomilí chlupatí ušá ci? Podle francouzských farmá  spíše nenasytné bestie. Sílící invaze
králík  likviduje nejen jejich úrodu, ale ni í i sousedské vztahy. Vinu za p emnožení zví at
házejí zem lci, myslivci a vlastníci p dy jeden na druhého. Neváhají jít ani p ed soud.
Francouzský venkov hlásí pohotovost. Takové po ty divokých králík  zem  nezažila již
celých t icet let.
Všeobecné zoufalství došlo tak daleko, že p stitelé zeleniny a obilí své sousedy žalují, že
ušák m rychlé množení umožnili. Soud pro n  má pochopení. Za to, že v lesích nevyst ílel
dostatek králík , "napa il" jednomu myslivci z regionu Picardie pokutu 1439 eur. Jde o
postih za škody, které tím zp sobil dv ma okolním farmá m.
Francouzské internetové servery jsou podobných historek plné.
O velký problém jde zejména na severovýchod  zem , kde králíci za poslední dva roky
zažívají p ímo explozi. Nenasytná zví ata (jeden králík za den spot ebuje asi p l kila potravy)
za sebou zanechávají tisíce akr  zdevastované zem lské p dy.
Ztráty farmá  se podle ú ad  mohou na jednom akru pohybovat od osmdesáti do tisíce eur.
Pojiš ovny již ale odmítají škody proplácet. Postižení se proto snaží "hojit" na majitelech
sousedních pozemk . Podle francouzských zákon  jsou povinni zabránit "nadm rnému
po tu" králík  na své p .

http://www.bbc.co.uk/


vodem p emnožení králík  je p íhodné po así z lo ského léta, díky n muž králi í rodinky
slavily mnoho p ír stk , a také rostoucí odolnost v i myxomatóze. Do Francie se toto virové
onemocn ní dostalo ilegáln  v roce 1952, když je o dva roky d íve v rámci boje s králi í
populací um le rozší ila Austrálie.
Farmá i však trvají na tom, že hlavní vinu na sou asné kritické situaci má stále laxn jší

ístup ú ad  a majitel  p dy a omezení pravidelných odst el .
O králíky, tradi  oblíbenou pochoutku francouzské kuchyn , prý již rekrea ní lovci nemají
zájem. Dávají p ednost vysoké.
Radost z likvidace králík  se ale ve Francii p enáší jinam - k herním konsolím. Videohry "Les
Lapins Crétins" (Kreténští králíci) si získávají stále v tší popularitu a králi í monstra z kosmu
jsou nekone ným zdrojem vtip  i na internetu. Alespo  tam mohou rozho ení farmá i nalézt
malou út chu.

(Týden)

Špan lsko: Škody mrazem na kv tech jabloní a hrušní
Svatý týden p inesl do Špan lska zimu a mráz: 3 dny se pohybovaly no ní teploty od 3°C do -
4,5°C. V posledních dnech p icházejí r zné zprávy o škodách mrazem na jabloních a hrušních
ve Špan lsku. V tšinou pocházejí  z El Bierza ze severozápadní špan lské provincie Aragon.
Mluví se o výskytu v tších škod až 50% poškození kv  u jabloní a hrušní. Obzvlášt  jsou
zasaženy u jabloní renety a u hrušní odr da Konference. P esné škody nebyly ješt  vy ísleny.
V celém regionu Aragon bylo v roce 2007 sklizeno asi ¼ špan lské produkce jablek a 18%
produkce hrušek. Pokud nebudou zasaženy další oblasti Špan lska nebude mít toto poškození
zásadní vliv na celkovou produkci zem . Existují však také zprávy z Katalánska o silných
škodách mrazem ve vyšších polohách a rovn ž i o poškození kroupami, hlavn  v oblasti
Palafollsu a Malgratu de Mar. Do jaké míry byly poškozeny jablon  a hrušn  z stává nejasné,
protože nebyla p edložena žádná konkrétní hlášení. V Katalánii byla v roce 2007
vyprodukována polovina sklizn  jablek a hrušek ve Špan lsku. Ve Špan lsku se sklidilo
v roce 2007 asi 570 000t jablek a 450 000t hrušek.

(ZMP-ML)

EU: Prudký nár st cen zem lské p dy
V Evropské unii prudce roste zájem o zem lskou p du. Ceny polností táhnou vzh ru

edevším rostoucí ceny komodit, které v obchodech pocítili i spot ebitelé. Tento trend ješt
podporují n které realitní fondy, které místo nákupu klasických nemovitostí za ínají
investovat do zem lské p dy. Napsal to deník Financial Times. Jen ve Velké Británii cena
za akr p dy (0,405 hektaru) v poslední dob  vzrostla o zhruba 40 procent, p itom posledních
20 let z stávala prakticky stejná. "Není to jen p da v Británii, jejíž hodnota prudce roste. R st
cen komodit zvýšil zájem investi ních fond  o levnou p du p edevším ve východní Evrop ,
kde je spousta neobd lávané, ale velmi úrodné p dy," ekl deníku Andrew Shirley, jeden z
šéf  realitní spole nosti Knight Frank, která se chystá otev ít zem lský investi ní fond.
Rozdíly v cenách polností na západ  a východ  Evropy jsou propastné. V Litv  mohou
zájemci po ídit hektar zem lské p dy za 734 eur, což je zhruba 18.000 korun. Naproti tomu
v nejdražším Lucembursku stojí hektar pole více než 160.000 eur, tedy více než ty i miliony
korun. I v bývalých postkomunistických zemích ale cena rost . Jen v Polsku se pr rná cena
od roku 2003 do roku 2006 zvýšila o 60 procent. V sousední Ukrajin , která sice není lenem
unie, se cena za hektar nejúrodn jší p dy za poslední rok zvýšila o polovinu na 3500 dolar
(zhruba 56.000 korun). Celá ada východoevropských stát  sice zavedla ur itá omezení pro
nákup p dy, ale pro investi ní fondy je není t žké obejít. Polsko nap íklad cizinc m zakázala
nakupovat p du až do roku 2016. Zájemci si ale mohou v Polsku založit firmu a
prost ednictvím ní "vyhlédnuté" pozemky nakoupit. Pom rn  levná p da se ovšem dá najít i
na západ od eských hranic. Nejlevn jší je ve Francii, kde ale platí pom rn  p ísná omezení.



Cena za hektar se pohybuje kolem 6000 eur (150.000 korun), ale prodejce musí p du ze
zákonu nejd íve nabídnout mladým farmá m. I v zemi galského kohouta však ceny vzrostly
od roku 2003 zhruba o 50 procent. Krom  vyšších cen komodit za vyšší poptávkou stojí
údajn  i p ísn jší pravidla pro ochranu životního prost edí. "Musíte ud lat více, abyste
vyprodukovali stejný objem," uvedl šéf dánských zem lských odbor  Peter Gemaelke.
Podle n j omezení u dusíkatých hnojiv výrazn  snížilo výnosy z hektaru p dy. P es rostoucí
zájem o zem lskou p du n kte í experti varují p ed p ehnaným optimismem. P edevším ve
spojitosti s krizí na finan ních krizích, kterou v ad  zemí doprovází propad cen klasických
nemovitostí. "Dokud nebude jasno o hloubce celého problému, je t eba být opatrný," dodal
Mark McAndrew z britské realitní spole nosti Strutt and Parker.

(Agroweb)

Jižní polokoule: hlásí mén  jablek
Nabídka jablek z Brazílie, Argentiny, Chile a Nového Zélandu v západní Evrop  je oproti
lo skému roku nižší. D vodem je nižší sklize  daná menší velikostí plod , ale také p esunem
na jiné trhy. Produkce jižní polokoule objevila nové možnosti obchodu a intenzivn ji
zásobuje p edevším ruské a asijské trhy. První prognózy mluví o možném poklesu exportu do
Evropy oproti lo skému roku až o -10%.

Brazílie: Nižší sklize  a nové odbytové trhy
edem pro Brazílii prognózovaný pokles produkce jablek se potvrdil b hem skliz ových

prací. Jenom u odr dy Gala tvo ila odchylka oproti lo skému roku -15%. Vývoz u jablek se
lišil od brazilské statistiky vn jšího obchodu ke konci únoru o -6% (15 126t). Do EU bylo
vyvezeno o 20% mén  než vloni (11 855t). Naopak více než v lo ském roce bylo vyvezeno
do východoevropských zemí, na st ední Východ, do Asie a st ední Ameriky. Nár st byl
procentuáln  vysoký, ale celkové množství s výjimkou Ruska statistiku západoevropských
zemí nep ekro ilo.

(ZMP-ML)

Rusko: Dovozy jablek budou rekordní
Podle zpráv Fruit-Inform bude rekordní nár st dovoz  jablek do Ruska letos pokra ovat a

ekoná tak poprvé hranici 1 milión tun. P edpokládá se, že v letošním roce by se mohlo do
Ruska dovézt 1,1 až 1,2 mil. Tun jablek. Kone ná výše dovoz  však bude záležet na sklizni
jablek v Polsku a ín , jako u klí ových dovozc  na tyto trhy. Objem dovoz  bude také
závislý na poptávce, kterou ovliv uje úrove  cen za banány a citrusy.

(Agrooglyad-ML)

Pomocné látky
Japonské tekuté hnojivo k podpo e r stu a výnosu
Japonská spole nost Cosmo Oil ve spolupráci s firmou RYJO, s. r. o., Ra etice, již druhým
rokem p edstavuje na eském trhu novinku – podp rné hnojivo Pentakeep Super. Jde o první
hnojivo na sv , které obsahuje jako hlavní složku 5-aminolevulovou kyselinu (ALA). Ta
zvyšuje biosyntézu chlorofylu, fotosyntetickou kapacitu, reguluje dýchání, zlepšuje využití
živin a zvyšuje odolnost v i stresu z prost edí. Také zlepšuje r st rostlin p i nedostatku
sv tla, odolnost proti chladu, toleranci k zasolenosti. Má v p stitelské praxi široké spektrum
použití. Složka 5-amino-levulová kyselina (ALA) v hnojivu Pentakeep Super je unikátním
prekurzorem chlorofylu hemu a v rostlinách ji produkují fotosyntetické bakterie. ALA
zvyšuje transforma ní rychlost p em ny nitrátových iont  na amonné,což zárove  významn
ovliv uje schopnost rostlin absorbovat živiny. ALA se nachází rovn ž v živo išných



organismech,v nichž plní významné funkce. Je to aminokyselina bez negativního vlivu na
lidský a zví ecí organismus.

Biologicky aktivní látka ALA
ALA (5-aminolevulová kyselina) je biologicky aktivní látka, která se nachází p irozen  v
organismu.Je známo, že vysoce koncentrované dávky ALA lehce metabolizují a jsou
skladovány jako protoporfyrin IX (PPIX), ímž zvyšují citlivost na sv telnou expozici. To
vedlo k vytvo ení ady studií o využití látky jako herbicidu a pro fotodynamickou terapii
(PDT) s tím, že n které aplikace byly již využity komer . P i dávkách s nízkou koncentrací
se zjistilo, že ALA podporuje r st rostlin a zvyšuje skliz ový výnos a kvalitu. Na tomto
fenoménu je založena výroba n kterých hnojiv. Je známo, že ALA je sou ástí širokého
spektra biologické aktivity a probíhá výzkum a vývoj pro r zné využití v
rostlinné,biochemické a léka ské oblasti. Firma Cosmo Oil byla úsp šná ve vývoji
technologie pro velkovýrobu ALA. Je rozhodnuta dodávat vysoce kvalitní, nenákladnou ALA
pro naše zákazníky. Jak už bylo eno, jde o první tekuté hnojivo na sv  obsahující 5-
aminolevulovou kyselinu, která se adí mezi p írodní aminokyseliny. Obsahuje promotor
fotosyntézy. Ne všechny aminokyseliny jsou pro rostliny ú inné. Pentakeep Super je
formulován s vhodnou koncentrací 5-aminolevulové kyseliny.

inky ALA u rostlin:  zvyšuje chlorofylovou biosyntézu, zlepšuje kapacitu fotosyntézy,
kontrola dýchání v temnu, .rozši uje skulinu pr duchu, podporuje ú inek hnojiva, zvyšuje
odolnost v i stresu z prost edí

inky Pentakeep Super : zvyšuje výnos a kvalitu, udržuje barvu list , zlepšuje r st rostlin a
zdravý vývoj sazenic, p ekonává p etížení rostlin, udržuje zdravý r st p i nep íznivých
podmínkách (nízké teploty, málo slune ního svitu, dehydratace a škody díky akumulaci soli a
další).
Toto hnojivo obsahující ALA bylo již p edstaveno na trhu v Japonsku, Koreji, USA a
v zemích Evropské unie. Producenti zeleniny, ovoce, chmelu,vinné révy a kv tin hodnotí
použití Pentakeepu Super velmi p ízniv .

Možnosti aplikace Pentakeep Super

Zp sob
aplikace

Roztok
(ml na 100 litr  vody)

dávka vody
(l) / ha

Pentakeep Super
(kg) / ha

Pentakeep Super
(l) / ha

Doba mezi
aplikacemi (týdny)

na list 18 – 20 2 000 0,5 0,39 1 – 2
kapková závl. 6 – 7 6 000 0,5 0,39 1 – 2

Možnosti aplikace hnojiva Pentakeep Super

Zelenina raj ata, okurky, jahody, papriky aj.

Listová zelenina špenát, zelí, hlávkový salát aj.

Ovoce ešn , jablka, víno aj.
Kv tiny že, chryzantémy, cinerárie

Polní plodiny mák,brambory, cukrovka, travní porosty

Ovocné d eviny maliny

Ing. Martin Rosa
RYJO, s. r. o., Ra etice



ležité sd lení

Distribuce a používání p ípravku ETHREL v roce 2008.
Vážení obchodní p átelé,
po átkem roku 2008 stanovily p íslušné orgány Evropské unie nové hodnoty MRL pro

innou látku ethephon. Jejich úrove  byla taková, že prakticky znemož ovala používání
ípravku ETHREL v ovocná ství.

V minulých týdnech ovšem došlo k minimáln  ro nímu odložení platnosti tohoto rozhodnutí
se zám rem op tovného p ehodnocování MRL této ú inné látky.
Pro distribuci i ovocná skou praxi to znamená, že p ípravek ETHREL je možné na základ
ádné registrace nadále používat v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení. P estože není ze

shora uvedených d vod  zpravidla za azen v letošních distributorských cenících, bude u
Vašich dodavatel  p ípravk  pln  k dispozici a m žete jej požadovat.

Ing. Marian Havli ek, Product manager, Bayer CropScience

Dotace

Vláda schválila dopl kové platby – dotace budou nov  i pro sady !
Stát letos vyplatí zem lc m na dopl kových platbách k p ímým podporám EU celkem 7,2
miliardy korun, které si mezi sebou rozd lí tém  25 tisíc žadatel . Podle návrhu ministra
zem lství Petra Gandalovi e, který minulý týden schválila vláda, budou dopl kové platby i
nadále ur eny p edevším pro sektory znevýhodn né evropským systémem jednotné platby na
plochu zem lské p dy. „Sou ástí návrhu je letos rozd lení plateb na platby vázané na
produkci, takzvané kaplované, a platby odd lené od produkce, tedy dekaplované, podle
závazných pokyn  Evropské komise.“ uvedl Gandalovi  s tím, že návrh vychází z lo ského
na ízení vlády. Platby vázané se budou poskytovat p stitel m lnu, chmele a chovatel m ovcí,
koz a krav bez tržní produkce mléka. Platby odd lené od produkce pak mohou žadatelé získat
na zem lskou p du, brambory pro výrobu škrobu, p ežvýkavce a chmel. Letošní na ízení
stanoví pro len jen platbu vázanou na produkci. Platba na chmel a p ežvýkavce bude
rozd lena do dvou ástí. Zem lci dostanou ást podpory podle aktuální produkce v daném
roce, tuto podporu ale omezuje maximální výše platby daná p ístupovou smlouvou. Zbývající
ást podpory se pak ur í podle vým ry p dy nebo podle po tu zví at. Nov  návrh zavádí

dopl kovou platbu na zem lskou p du, která nahrazuje lo skou platbu na plodiny na
orné p . Podle Gandalovi e by sou asný návrh m l také snížit administrativní zát ž
spojenou se správou systému. Podle informací MZe vydá ministerstvo metodiku ke
zmín nému na ízení až po jeho zve ejn ní ve Sbírce zákon , což by m lo být nejpozd ji
15.dubna, kdy nabývá ú innosti. Jak pro Agroweb uvedl prezident Agrární komory R Jan
Veleba, zem lci jsou s rozhodnutím vlády relativn  spokojeni, protože schválená finan ní
ástka v návrhu je 571 milion  korun vyšší, než se p vodn  p edpokládalo a z ejm  by

nemusela být kone ná. „My máme jakousi gentlemanskou dohodu s ministrem zem lství i s
ministrem financí, která nám umož uje se v pr hu roku k této problematice vrátit, protože
na výplatu je ješt as. Osobn  si však myslím, že to nebude t eba díky rychle zpev ujícímu
kurzu koruny,“ ekl Veleba. V sou asné dob  totiž p edstavuje zmín ná ástka 7,2 miliardy
korun zhruba 27,11 procenta navýšení p ímých plateb, takže bude-li tento r st pokra ovat,v
záv ru roku by m la tato podpora dosáhnou maximálních 30 procent jak nám umož ují

ístupové dohody s Evropskou unii, konstatoval Veleba.

(Agroweb)



Restrukturalizace ovocných sad  pro rok 2008 je navýšena !
Vláda vyhov la žádosti ministra zem lství Petra Gandalovi e o poskytnutí prost edk
vládní rozpo tové rezervy na podp rné programy zem lství a žádosti o povolení použití
prost edk  rezervního fondu organiza ní složky státu Ministerstva zem lství na jiný ú el a
zm ny závazných ukazatel  státního rozpo tu. Informoval o tom mluv í ministerstva Petr
Vorlí ek. Celkov  tak bude podle n j moci MZe využít 390 mil. K  nad rámec resortního
rozpo tu schváleného na konci lo ského roku. 130 mil. K  bylo uvoln no z vládní rozpo tové
reservy a 260 mil. K  je p evedeno do výdaj  letošního roku z rezervního fondu
ministerstva.„Dohodu s ministerstvem financí považuji za velmi d ležitou a výsledek

žeme pokládat za úsp ch. Navýšení prost edk  je ur eno pro konkrétní programy, které
v rámci schváleného státního rozpo tu na rok 2008 p išly zkrátka,“ uvedl ministr zem lství
Petr Gandalovi . Návrh, který vláda schválila, eší zvýšení prost edk  na podp rné programy
v celkové výši 210 milion  korun do sedmi program . 90 milion  korun je vyhrazeno na
program 8. Nákazový fond – likvidace kadáver . „Navýšení prost edk  v tomto programu
umožní zejména realizovat podporu chovatel m prasat na áste nou úhradu spojenou
s neškodným odstra ováním kadáver  se sazbou blížící se ástce 3 koruny na kilogram
kadáveru. P vodní rozpo et po ítal z ástkou 1 koruna na kilogram,“ up esnil ministr.Po 25
milionech korun bude vy len no pro program 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných
sad a program 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin. 50 milion  korun je
ur eno pro program 13. Podpora zpracování zem lských produkt , 10 milion  korun na
program 10. E. Podpora eské technologické platformy pro potraviny. Po 5 milionech korun
je vyhrazeno na program 5. Podpora Národního h eb ína Kladruby nad Labem, Zemských

eb inc  Písek a Tluma ov a program 10.D. Podpora evropské integrace nevládních
organizací.Po této úprav  bude sm rováno v rámci rozpo tu kapitoly v roce 2008 na podp rné
programy v zem lskopotraviná ském komplexu celkem 1,16 miliard korun.Celkem 160
milion  korun z rezervního fondu resortu je ur eno na dotaci Státnímu zem lskému
interven nímu fondu. Tato ástka je ur ena na marketingovou podporu zna ky
KLASA. ástkou 20 milion  korun z rezervního fondu resortu je, podle návrhu, posílen
program vodního hospodá ství Výstavba a obnova infrastruktury vodovod  a kanalizací.

(Mze)
Informace ze SZIF

Jednotná žádost o dotace
Nezapome te do 15.5.2008 podat jednotnou žádost o dotace na rok 2008 na Integrovanou
produkci, platbu na plochu SAPS a národní dopl kovou platbu TOP-UP.
Žádost  m žete  vyplnit  sami  za  pomoci  portálu  Farmá e  nebo  Vám  p íslušnou  žádost

edp ipraví místn  p íslušná ZAPÚ.

ední hodiny na regionálních odborech SZIF
Od 1. 5. 2008 se na všech regionálních odborech SZIF zavád jí ú ední hodiny ve dnech
pond lí a st eda od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Návšt vu mimo ú ední hodiny je možno dohodnout na níže uvedených telefonních íslech.
Praha
Slezská 7, 120 56 Praha 2
227 010 460, 227 010 474

eské Bud jovice
Rudolfovská 80, 370 21 eské Bud jovice
387 004 801, 387 004 802



Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
475 651 152
Hradec Králové
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové
495 070 300, 495 070 349
Brno
Kotlá ská 53, 602 00 Brno
541 614 112 , 541 614 151
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
585 526 511
Opava
Horní nám. 2, 746 57 Opava
553 696 153

Upozorn ní
V p ípad , že dostanete rozhodnutí o dotaci (nap . na integrovanou produkci) m žete vyplnit
„Prohlášení o vzdání se odvolání“ a  zaslat na p íslušný útvar SZIF. Urychlíte tím výplatu
dotace. Formulá  naleznete na www.szif.cz
Formulá  pro vzdání se odvolání nemusí obsahovat ú edn  ov ený podpis.

SZIF maximáln  vy erpal program „Horizontální plán rozvoje venkova“
Státní zem lský interven ní fond (SZIF) vyplatil koncem b ezna poslední finan ní
prost edky ze zdroj  programu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). Z celkové ástky
19 646 170 483,92 K , která byla áste  použita i na doplacení Speciálního p edvstupního
programu pro zem lství a rozvoj venkova (SAPARD), z stalo nedo erpáno pouhých
445,79 K . eská republika tak prost ednictvím SZIF v maximální možné mí e vy erpala
finan ní prost edky získané z Evropské unie. Horizontální plán rozvoje venkova byl pro

eskou republiku schválen Evropskou komisí v kv tnu 2004, s platností do konce roku 2006.
Prioritou HRDP bylo zajišt ní trvale udržitelného rozvoje zem lství, venkova a jeho

írodních zdroj .HRDP byl rozd len do 5 opat ení: P ed asné ukon ení zem lské innosti,
Mén  p íznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA), Agro-environmentální
opat ení,  Lesnictví a Zakládání skupin výrobc . Od 28. b ezna 2008 probíhají výplaty dotací
na tato opat ení již z Programu rozvoje venkova (PRV), který byl schválen na období 2007 -
2013 a rámcov  tedy na HRDP navazuje.Všechna opat ení v rámci HRDP byla dle pravidel
financována ze 75% Evropskou unií a z 25% eskou republikou.

Informace k vyšší moci
Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjime ných
okolností, zm ny žadatele a ukon ení zem lské innosti.
Státní zem lský interven ní fond (SZIF) p ipravil a v sekci Plán rozvoje venkova (PRV)
umístil Informaci pro žadatele týkající se žádostí, které se vztahují zejména k opat ením:
Agroenvironmentální opat ení (AEO), Jednotná platba na plochu (SAPS), Platba v mén

íznivých oblastech (LFA), Lesnictví, Národní dopl ková platba (TOP-UP) a došlo u nich k
které z níže uvedených skute ností:

úmrtí žadatele
vyšší moci – výjime ným okolnostem (nap . vyvlastn ní ásti pozemku, vážná

írodní katastrofa, epizooptická nákaza, restituce, pozemkové úpravy atd.),

http://www.szif.cz/


zm na žadatele v rámci p em ny obchodní spole nosti dle obchodního zákoníku
(nap . zánik spole nosti bez likvidace, rozd lení spole nosti, slou ení atd.) a dále v
rámci smluvního p evodu dle smlouvy o prodeji i pronájmu celého ( ásti) podniku,
ukon ení zem lské innosti žadatele.

V p ípad , že nastane u žadatele n která z výše uvedených skute ností, která se dotkne
konkrétní žádosti o za azení i žádosti o dotaci v rámci opat ení AEO, LFA, SAPS, TOP-UP
i Lesnictví, podává žadatel nebo jeho právní nástupce na místn  p íslušnou Zem lskou

agenturu MZe i Regionální odbor SZIF Ohlášení tohoto stavu a doloží dokumenty
prokazující danou skute nost a to v rozsahu uvedenémv Informaci pro žadatele, která
obsahuje krom  popisu jednotlivých událostí a k nim pat ných dokument  i p ílohy - r zné
typy formulá  pro podání Ohlášení a to:
1a. Ohlášení vyšší moci úmrtí – p evzetí podniku
1b. Prohlášení k ohlášení vyšší moci – úmrtí – p evzetí podniku
2a. Ohlášení vyšší moci – úmrtí – bez právního nástupce
2b. Žádost o stažení
3. Ohlášení vyšší moci – výjime ných okolností
4a. Ohlášení zm ny žadatele
4b. Prohlášení ke zm  žadatele
4c. Prohlášení p evodce k ohlášení zm ny žadatele
5a. Ohlášení ukon ení zem lské innosti s p evzetím podniku
5b. Prohlášení k ukon ení innosti s p evzetím podniku
6. Ohlášení ukon ení innosti – zdravotní a odborná nezp sobilost
7a. Ohlášení ukon ení innosti – PUZ
7b. Prohlášení k ohlášení – PUZ
8. Ohlášení vyšší moci – úmrtí PUZ  – žadatel
9. Ohlášení vyšší moci – úmrtí PUZ  - nabyvatel

Zm ny identifika ních a kontaktních údaj  zase o n co jednodušší
SZIF pokra uje ve snižování administrativní zát že žadatel  o zem lské dotace a proto

ipravil jednodušší zp sob oznamování zm ny identifika ních a kontaktních údaj . Od 15.
dubna 2008 mohou farmá i o zm  svých identifika ních nebo kontaktních údaj
informovat SZIF nejen písemn , ale ve v tšin  p ípad  také prost ednictvím jednoduchého
formulá e na Portálu farmá e SZIF. Tím je postaráno o zm nu údaj  v rámci všech
probíhajících ízení mezi farmá em a SZIF.
U n kolika málo ízení však existují výjimky. Tato ízení jsou uvedena spolu s postupem pro
nahlášení zm ny v p íru ce „Postup pro žadatele p i zm  identifika ních a kontaktních
údaj “. P íru ka a jednotlivé formulá e (Oznámení o zm  identifika ních údaj , Oznámení
o zm  bankovního spojení, Oznámení o zm  kontaktních údaj ) jsou umíst ny na
webových stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova a P ímé platby/Platby na plochu
v souborech ke stažení.

ístupová práva na Portál farmá e SZIF je možno získat na místn  p íslušné
Zem lské agentu e.

(vše SZIF)



ely
Ztráty v el byly zaznamenány v celé Evrop
Sledování populace rozto e b hem sezóny a následný v asný lé ebný zásah je možná recept
na naše trable se silnými úhyny. V ela i by m li také opustit staré úly a investovat do
moderních úlových systém  umož ujících pravidelný a jednoduchý monitoring napadení
rozto em Varroa destructor.
Monitoring spadu kleštíka v elího (Varroa destructor), zasí ovaná dna s podložkou a aktivní

ístup v ela  – tak lze shrnout hlavní myšlenky, které zazn ly v rámci jarního v ela ského
seminá e, který upo ádala v Ivan icích Pracovní spole nost nástavkových v ela  CZ ve
spolupráci se ZO SV Ivan ice. Seminá  m l název Aktuální situace v eském a evropském

ela ství, a proto nemohl být zam en jinak než na v elí parazity a nemoci. Jaká je situace v
eském a evropském v ela ství? První odpov , která nás napadne, je asi „špatná“. Zprávy,

které slyšíme ze sd lovacích prost edk , hovo í n kdy již o ztrátách 50 % v elstev na našem
území. A není to jen v eské republice. Jak na seminá i informoval Ing. František Texl,
viceprezident Evropského sdružení profesionální v ela , v jiných evropských zemích jsou
ztráty podobné našim. V ela i z jihu a východu Rakouska hlásí 20 – 30 % úhyn , ze severní a
st ední Itálie 20 – 40 %, ze severu N mecka 30 – 50 %, ze Špan lska a jižní ásti Francie až
70 % ztrát.„P iny a d vody se hledají r zné. N me tí a francouzští v ela i vypozorovali, že

elstva hynou nejvíce tam, kde se p stují monokultury. Naproti tomu v pestré krajin  s
dostate  r znorodou nabídkou pylu jsou v ely vitáln jší. Pyl je podle nich do zimy

ležit jší než cukerné zásoby. Ma arští v ela i zastávají stejný názor jako eští v ela ští
odborníci. Také v Ma arsku je prý naprostá v tšina úhyn  dána p emnožením rozto e Varroa
destructor,“ sd lil František Texl.
Co m že ud lat teplá zima
Ing. Antonín P idal, Ph.D., (MZLU v Brn ) navázal v další p ednášce a pojmenoval hlavní

inu p emnožení kleštíka v elího (Varroa destructor) v lo ském roce. Zd raznil, že už i
podzim roku 2006 byl mimo ádn  teplý a také suchý. V lednu 2007 byly extrémn  vysoké
teploty. Své tvrzení podložil grafem pr hu po así (teplot) v roce 2007 v porovnání s
pr rem za posledních 50 let. Populace rozto e m la vzhledem k mimo ádnému klimatu v
roce 2007 zhruba m síc náskok oproti jiným let m.Ale co na to pr rný eský v ela ? Ten
reagoval jako každý rok. Po vyto ení medu odjel na dovolenou a v elstva ponechal svému
osudu s myšlenkou, že t eba ješt  „n co“ p inesou. Na to, že se vegetace posunula o n kolik
týdn  dop edu v bec nezareagoval. Je zvyklý, že lé iva jsou na p edpis a že to hlavní

elé ení se p ece provádí až na podzim a v zim . V srpnu gabon, v íjnu fumigace a v lepším
ípad  v prosinci aerosol. Kyselina mraven í moc neú inkuje a nic jiného p ece neexistuje.
ela  je v klidu a co na tom, že k ivka populace rozto e již pomalu p edb hla po etnost
elstva.

Zimní vyšet ení nesta í
Bystrému v ela i je již jasné, že zimní vyšet ení m li p estává být z hlediska napadení
kleštíkem tím pravým diagnostickým nástrojem. Spad bývá zkreslen – rozto i z lé ení se
zachytí na horních lou kách nižších nástavk  a pozd ji je mohou v ely shazovat. Navíc, k
emu je sledování zimního spadu, když i p esto, že v elstvo na ja e za ínalo s „nulovým“

po tem rozto , je v srpnu kv li zalétávání a slíd ní v elstvem nejvíce napadeným?
Vyhodnocování spadu rozto
Z p ednášek a z diskuse v ela ských odborník  v Ivan icích vyplynulo, že je t eba v
kritických letních m sících neustále monitorovat po et p irozen  spadlých rozto  a na
základ  tohoto monitoringu ud lat ihned lé ebné opat ení. Nejlépe to ukázal na p íkladu ze
své v elnice známý v ela ský šlechtitel Ing. Kv toslav ermák, CSc.Již v poslední dekád



ervence pozoroval na podložkách pod zasí ovaným dnem u n kolika v elstev na v elnici
nadm rný p irozený spad rozto . Na nic ne ekal a t mto v elstv m nasadil lé ivo (gabon).
Ostatní nechal bez ošet ení, nebo  nevykazovala známky vysokého napadení. Ale po dvou
týdnech tomu bylo jinak – bylo t eba ošet it také další t i v elstva. Jednomu ze v elstev musel
být nasazen gabon opakovan . Tak byla selektivn  ošet ena polovina v elstev na v elnici,
všechna následn  dob e p ezimovala a zdravá v elstva nebyla zatížena lé ivy.„P in

emnožení rozto  m že být n kolik. Obvykle jde o chybu v lé ení varroázy u chovatele
samotného nebo v ela  v okolí. Dalším možným zdrojem jsou v elstva žijící bez ošet ování
bu  voln  v p írod  nebo v opušt ných úlech. Cestou zalétávání v ela a slíd ním a loupeží se
pak rozto i dostanou i do ádn  lé ených v elstev. V nich se rychle p emnoží a do n kolika
týdn  donedávna silné a zdravé v elstvo výrazn  zeslábne, proto je sledování spadu v

sících ervenec a srpen tak d ležité,“ uzavírá svou p ednášku Kv toslav ermák.

Vláda schválila vyšší podporu v ela m
Navýšení finan ní podpory eským v ela m v celkové výši 25 milion  korun vláda. Peníze
pomohou kompenzovat ztráty zp sobené úhynem v elstvech, ke kterému došlo vlivem
špatných klimatických podmínek. Kabinet svým rozhodnutím vyhov l žádosti ministra
zem lství Petra Gandalovi e o uvoln ní prost edk  v rezerv MZe. „Navýšení podpory do
sektoru v ela ství o 25 milion  korun považuji za velmi d ležité. Je to d kazem toho, že jsme
si v domi významu v ela ství v souvislosti s opylováním plodin, ale také samoz ejm  v
otázce produkce medu a tedy zdravé výživy. Podpora bude ke v ela m sm ována adresn
podle míry postihu a jsem p esv en, že splní sv j ú el,“ uvedl ministr Gandalovi . P inou
zvýšeného úhynu v elstvech v R byly náro né klimatické podmínky zp sobené vyšší
pr rnou teplotou v zimních m sících. Podle zdroj  ministerstva zem lství lze

edpokládat, že došlo k úhynu minimáln  60 tisíc v elstev. Podle ministra Gandalovi e se
ela i budou muset nau it krizovým situacím, jako je ta sou asná, p edcházet. MZe proto

bude podporovat profesionalizaci v ela  obvyklou ve vysp lých zemích Evropské unie. „Do
budoucna je nutné klást v tší d raz na prevenci, aplikovat lé ebné kroky. K úhynu v elstev v
letošním roce v eské republice došlo i p es to, že finan ní podpory sm ující do v ela ství
jsou vysoké, pro rok 2008 byla v rozpo tu p vodn  vymezena ástka p esahující 141 milion
korun,“ upozornil ministr.

(Mze)

Legislativa

Zelená nafta

INFORMACE k vypl ování da ového p iznání k uplatn ní nároku na vrácení spot ební
dan  podle § 57 zákona . 353/2003 Sb. - tiskopis 25 553/P G C – platnost od 1. 3. 2008

Nový tiskopis p iznání k uplatn ní nároku na vrácení spot ební dan  vydán nebyl,
budete používat starý tiskopis . 25 553/P G C  . 6 s tím, že n které ádky nebudete
vypl ovat.

Všechny pokyny k vypln ní da ového p iznání a k uplatn ní nároku na vrácení
spot ební dan   platné od 1.3.2008 jsou na našich webových stránkách www.ovocnarska-
unie.cz

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


Nová Na ízení vlády

112/2008 Na ízení vlády o stanovení n kterých podmínek poskytování národních
dopl kových plateb k p ímým podporám

113/2008
Na ízení vlády, kterým se m ní na ízení vlády . 75/2007 Sb., o podmínkách
poskytování plateb za p írodní znevýhodn ní v horských oblastech, oblastech
s jinými znevýhodn ními a v oblastech Natura 2000 na zem lské p

114/2008 Na ízení vlády, kterým se m ní na ízení vlády . 79/2007 Sb., o podmínkách
provád ní agroenvironmentálních opat ení

Uvedená na ízení vyšla ve Sbírce zákon  14.4.2008    -      http://www.mvcr.cz/sbirka

Integrovaná produkce

Aktuální metodiky Agroenvi opat ení jsou po novelách pro rok 2008 k dispozici na
našich webových stránkách www.ovocnarska-unie.cz, kde najdete následující:

1) metodika k na ízení vlády . 79/2007 Sb. pro rok 2008 (se zapracováním zm n
vyplývajících z novely schválené vládou 26. 3. – novela vyjde ve Sbírce zákon  14. 4.
pravd podobn  pod íslem 114/2008 Sb.)

2) metodika k na ízení vlády . 242/2004 Sb. pro rok 2008 (shrnutí zm n provedených
novelou . 99/2008 Sb.)

Bioprodukce

Biopotraviny v R? V tšina škodí ovzduší
Rekordních 1,29 miliardy korun loni eši utratili za bioprodukty. Z nich 62 procent je dovoz,
který produkuje skleníkové plyny. eši utrácejí za biopotraviny stále více. V roce 2007 to
bylo 1,29 miliardy korun, což je o sedmdesát procent více než rok p edtím. Ro  se tak v
tuzemsku spot ebují desítky tisíc tun biopotravin. Bohužel však neroste jen spot eba, ale
rovn ž podíl dovezených bioprodukt  nad t mi eskými. A dovoz je faktor, který škodí
životnímu prost edí – emuž cht jí práv  biopotraviny zamezit.
V roce 2005 p iputovalo ze zahrani ní 54 procent bioprodukt  a z domácí produkce
pocházelo 46 procent. Loni už byl pom r mnohem vyšší. Ze zahrani í p ivezli prodejci 62 tun
biopotravin, eských bylo jen 38 tun. Paradoxn  to ale znamená, že se spot ebou biopotravin
stoupá produkce skleníkového plynu CO2. Lodní doprava jedné tuny zboží ze vzdálenosti
1000 kilometr  znamená uvoln ní 15 kg oxidu uhli itého do ovzduší.
Doprava stejného množství na stejnou vzdálenost kamionem rovná se 100 kg CO2. Pro

íklad, dovoz tuny bio hrušek z Argentiny znamená produkci 170 kg CO2 p i cest  lodí a
dalších 48 kg p i doprav  kamionem z p ístavu v Hamburku do Prahy. V esku se každý rok
nakoupí desítky tisíc tun biopotravin.
„Nesporn  je to potíž, ale je t žké íct, kde je ta hranice. Považuji to za minus, ale rozhodn  v
tom nevidím d vod, abych kv li tomu biopotraviny zavrhoval,“ vysv tluje programový
editel Hnutí Duha Vojt ch Kotecký.

Kde je podle n j problém? eská republika sice má ideální podmínky pro p stování mnohých
biopotravin, p esto je ale plodiny, které by mohli klidn  vyráb t eští zem lci, dováží. „Je
to promeškaná p íležitost pro jedno celé pr myslové odv tví,“ kr í rameny Vojt ch Kotecký.
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Bio ka z íny
Další d vod pro import zboží: pro mnohé plodiny nejsou u nás optimální podmínky. To je i

íklad bio ky, která se dováží z íny.
„Lušt niny se sice b žn  v R p stují, ale pouze pro další zem lské zpracování, t eba jako
krmivo pro hospodá ská zví ata nebo v kvalit , která neodpovídá normám biopotravin,“ tvrdí
manažerka marketingu spole nosti Pro-bio Renata Ju icová. Podobný problém vidí i u
sušeného ovoce, o ech  nebo kuku ice.
Emise z dopravy navíc nepovažuje za nep ekonatelný problém.
„Uv domujeme si, že kamionová doprava zat žuje životní prost edí, proto se pro p epravu
biopotravin v tšinou volí lodní doprava. Navíc má mezinárodní obchod i pozitivní dopad na
rozvoj ekologického zem lství a tím i na životní prost edí jako takové,“ vysv tluje
Ju icová.
Lo ský dovoz ekologických potravin narostl oproti roku 2006 o šest procent.

(Denik.cz)

Za íná nejv tší domácí kampa  na propagaci biopotravin
Státní podpora ekologického zem lství se dostává do další fáze. V b eznu odstartovala
dosud nejv tší státní kampa  na propagaci biopotravin. V následujících 3 letech bude do
propagace biopotravin a zvýšení informovanosti spot ebitel  o ekologickém zem lství
investováno celkem 28 mil. K . Hlavními komunika ními nástroji budou billboardy, inzerce
v tisku, ochutnávky biopotravin nebo webové stránky www.ziju-bio.cz.„Trh s biopotravinami
má v R velký potenciál. V sou asné dob  asi jen 5% spot ebitel  kupuje biopotraviny
pravideln , dalších 25% ob as. Spot eba biopotravin na jednoho obyvatele byla v lo ském
roce asi 126 K . Odhadujeme, že po sko ení kampan  se tato ísla znásobí, již v sou asné
dob  je podnikání v oblasti biopotravin jednou z nejperspektivn jších podnikatelských

íležitostí,“ uvedl na tiskové konferenci ministr Petr Gandalovi . Kampa  je financována
Státním zem lským interven ním fondem (SZIF) a Evropskou unií. „Celkov  plyne z fond
Evropské unie 430 000 eur, stejnou ástkou p ispívá SZIF. Kampa  bude realizovat agentura
Ogilvy&Mather,“ dodal editel SZIF Tomáš Révész. Perspektivu podnikání v oblasti
ekologického zem lství a biopotravin dokládají také aktuální statické údaje. Po et
ekologicky hospoda ících zem lc  se jen za první t i m síce roku 2008 zvýšil tém  o 250
farem na celkový po et 1 564 farem, po et výrobc  biopotravin o tém  50 podnik  na
celkových tém  300 výrobc . Vým ra zem lské p dy se za stejné období zvýšila o tém
10 000 ha a dosáhla více než 320 000 ha, což p edstavuje 7,6 % z celkové vým ry zem lské

dy. V pr hu roku 2008 se zvýšil také po et ekologických sada  a vina , vým ra
ekologických sad  je v sou asné dob  1 737 ha, vým ra biovinic 353 ha. Podrobné údaje
jsou uvedeny v tabulce.„Stabilní dlouhodobý nár st po tu ekologických zem lc  i výrobc
biopotravin je zp soben systematickou státní podporou ze strany ministerstva i vysokou
poptávkou po biopotravinách ze strany spot ebitel . Hlavními p ínosy biopotravin pro
spot ebitele je absence konzervant , reziduí chemikálií nebo geneticky modifikovaných
organism , na druhé stran  mohou spot ebitelé u biopotravin ocenit vyšší obsah vitamín ,
minerál , antioxidant  a dalších zdraví prosp šných látek,“  vysv tlil ministr
Gandalovi .Pravidla ekologického zem lství a výroby biopotravin jsou jasn  upravená naší
i evropskou legislativou (zákon . 242/2000 Sb., na ízení Rady (EHS) 2092/91), jejich
dodržování je tak garantováno státem. Ministerstvo pov uje k innosti kontrolní organizace,
které p ímo na ekologických farmách a ve výrobnách biopotravin dodržování pravidel
kontrolují. Pouze pokud produkty spl ují legislativní podmínky, mohou být certifikovány
jako produkty ekologického zem lství. Certifikovanou biopotravinu pozná spot ebitel podle
národního loga „BIO“ a kódu p íslušné kontrolní organizace, kterými jsou KEZ o.p.s.,
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ABCERT GmbH a BIOKONT CZ, s r.o. Národní logo “BIO“ je ve vlastnictví státu.
Biopotraviny mohou být ozna eny také logem EU, jehož použití na obale biopotravin bude od
roku 2009 povinné pro všechny lenské státy EU.

Aktuální statistické údaje

1.1.2008 31.3.2008
Nár st za

leden-b ezen
2008

Po et ekofarem 1318 1564 246
Vým ra zem lské p dy v ekologickém
zem lství (ha)

312 890 322 396 9 506

Podíl ekologického zem lství na
celkové vým e zem lské p dy (%)

7,35 7,57 0,22

Vým ra orné p dy (ha) 29 505 31 194 1 689
Vým ra trvalých travních porost  (ha) 257 899 267 189 9 290
Vým ra trvalých kultur (sady) (ha) 1 625 1 737 112

Vým ra trvalých kultur (vinice) (ha) 245 353 108
Ostatní plochy (ha) 23 616 21 923 - 1693
Po et výrobc  biopotravin 253 297 44

Jak se stát biop stitelem
Vše, co pot ebuje v t zájemce, který chce za ít podnikat v ekologickém zem lství.
Každý nový zájemce, který se rozhodl za ít podnikat v ekologickém zem lství jako
biofarmá , výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel
biosiv a biosadby i bio v ela  – musí podat žádost o registraci na Ministerstvu zem lství

R.
Jak postupovat
• Žádost je možné si vyžádat na tel. 221 812 025 nebo prost ednictvím e-mailu
iva.sipkova@mze.cz.
Jednostránkový formulá  žádosti poskytují také kontrolní organizace (viz níže).
• Na žádost o registraci pro ekologické zem lství se vylepuje kolek v hodnot  1 000,- K .
• Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zem lství R, odbor rozvoje venkova a
environmentální politiky, T šnov 17, 117 05 Praha 1. Kontaktním místem pro ekologické
zem lství na MZe je také odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, tel. 221 812
056 nebo 221 812 419, e-mail: martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz.
• Bio v ela  se registruje jako bio zem lec.
Od 30. 12. 2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny
kone nému spot ebiteli ve spot ebitelském balení, tzn., že nap . biopotraviny nep ebaluje, ale
pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá kone nému spot ebiteli.
• P ílohou každé žádosti o registraci musí být vyjád ení kontrolní organizace, že žadatel
prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i na ízení.
• V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejd íve zkontaktuje p íslušnou
kontrolní organizaci, p ihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzav e s ní smlouvu o kontrole,
kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví p íslušné potvrzení, které tvo í

ílohu žádosti o registraci.
• V p ípad  ekologických zem lc  vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o
zahájení p echodného období, p ípadn  rozhodnutí o registraci pro ekologické zem lství
(po uplynutí doby p echodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém
zem lství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické
zem lství.

mailto:iva.sipkova@mze.cz
mailto:martin.leibl@mze.cz
mailto:jiri.jungr@mze.cz


Další ustanovení
• V p ípad  zvýšení nebo snížení vým ry pozemk  na ekofarm , nebo v p ípad  za azení
nového druhu zví at do ekologického zem lství nebo vy azení stávajícího druhu, je
ekologický zem lec povinen tuto skute nost písemn  oznámit.
• Vzhledem k tomu, že provád cí vyhláškou není stanoven formulá  pro oznamování zm n,
hlásí se zm ny na formulá ích, které si lze vyžádat p ímo u kontrolní organizace, která je
pov ena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zem lství, a se
kterou má ekologický zem lec uzav enu smlouvu (KEZ o.p.s., ABCERT GmbH nebo
Biokont CZ, s r.o.).
• Formulá  se po vypln ní zasílá zp t kontrolní organizaci, podání oznámení o zm
nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V p ípad  zvýšení vým ry za íná p echodné období
na nových pozemcích dnem doru ení oznámení. V p ípad  p evodu nebo p echodu farmy na
jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospoda it na ekofarm , podat žádost o
registraci jako nový žadatel. Tato žádost rovn ž podléhá správnímu poplatku 1000,- K .
Kontrolní organizace
Každá osoba podnikající v ekologickém zem lství musí mít uzav enou platnou smlouvu s

kterou kontrolní organizací, která je pov ena MZe výkonem kontroly a certifikace v
ekologickém zem lství. V sou asné dob  jsou ministerstvem pov eny výkonem kontroly a
certifikace v eské republice následující kontrolní organizace:
Kontrola ekologického zem lství (KEZ) o.p.s.
Pod bradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 622 249, Fax: 469 625 027
e-mail: kez@kez.cz, www.kez.cz
ABCERT GmbH
Zem lská 5 , 613 00 Brno
Tel.: 545 215 899, Fax: 545 217 876
e-mail: info@abcert.cz, www.abcert.cz
Biokont CZ, s r.o.

kova 34, 621 00 Brno
Tel.: 547 225 565, 606 605 728, 731 471 708, Fax: 547 225 565
e-mail: slavik@biokont.cz, rozsypal@biokont.cz, www.biokont.cz

(ÚZPI)

Z tisku

Dobrou chu , p ejí Poláci
eský trh zaplavily levné potraviny od severních soused . Pomohly jim hlavn  extrémní

da ové úlevy státu. Na polské dve e už však klepe reforma...Ráno vají ka na cibulce, k ob du
vep ový ízek a k ve i smažený sýr? "Šma nego!" jak se polsky ekne dobrou chu .
Statistika dovoz  potravin a zem lských surovin do eska p ipomíná monotónní refrén
písni ky v polštin . Maso, ovoce, zelenina, dokonce i cukrovinky v obchodech nesou totiž až

íliš asto ozna ení made in Poland. Od vstupu do Evropské unie roste polský export
potravin zhruba o p tinu ro  a esko je hned po N mecku druhým nejv tším odbytišt m,
pochvaluje si polské Ministerstvo zem lství a rozvoje venkova. Tento fenomén exportu
neunikl Výzkumnému ústavu zem lské ekonomiky v Praze. Jeho zam stnanci spo ítali, že
z desítky stát , které v roce 2004 vstoupily do EU, profituje na lenství z pohledu exportu
Polsko nejvíce. Z istého dovozce potravin se stal jejich významným exportérem.
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eská republika naopak z exportního hlediska vstupem do Unie tratila ze zmín né desítky
nejvíce. Tuzemský schodek agrárního obchodu se po vstupním roce 2004 nejen nesnížil, ale
dále se prohlubuje o dalších p t až deset miliard korun ro .
Mén  produktivní, ale levn jší
Pozoruhodná exportní výkonnost našich severních soused  paradoxn  nekoresponduje s
výsledky dosaženými na polích a ve stájích. Polsko za eskem zaostává jak ve výnosech
plodin, tak v užitkovosti zví at. Poláci loni z každého hektaru sklidili 3,28 tuny obilí, zatímco
eští farmá i 4,54 tuny, jak vyplývá z údaj  Ministerstva zem lství R.

Stejný pramen uvádí celkov  slabší dojivost polských stra en, která tam na rok a na kus
edstavovala v pr ru 6664 kilogram  mléka oproti 7155 kilogram m v esku. P esto jsou

mén  produktivní Poláci silnými konkurenty. Pracují totiž s nižšími náklady.
Velkoobchodní cena ku at v Polsku byla letos za átkem února 128,3 eura za sto kilogram
dr bežího masa, zatímco v esku dosáhla 202,79 eura, uvádí Státní zem lský interven ní
fond (SZIF) s odvoláním na Evropskou komisi. Stejné je to s vep ovým i hov zím masem.
Jak je možné, že se jim da í pracovat levn ji?
Nechají duši na poli
"Polský úsp ch je tvrd  vyd ený rukod lnou prací tamních farmá ," tvrdí Jan Vašák z eské
zem lské univerzity v Praze. Levná polská produkce údajn  vyplývá z charakteru tamních
rodinných farem. Farmá i mají sice málo p dy, ale dost lidí ochotných na ní pracovat za málo
pen z. Pr rná vým ra polské farmy tak iní necelých osm hektar , zatímco v esku je to
150 hektar . "Na relativn  malých polích hospoda í celá rodina a musí z n j získat co nejv tší
tržby, aby se uživila. Proto se v nují p stování zeleniny, bobulového ovoce a okrasným
rostlinám, kde je na jednu stranu nejv tší p idaná hodnota, nicmén  také nejvíc lidské práce,"
vysv tluje Vašák. Není divu, že Polsko tuzemský trh zaplavuje levným zelím, mrkví nebo
cibulí... "Na farm  s malou vým rou p dy lze navíc dob e produkovat maso a mléko," dodává
Vašák. Poláci mají krmivo levné, protože si ho dokážou svépomocí levn  vyrobit, nebo si ho
levn  koupí od soused . eši se v nují obilí, kde je nízký podíl lidské práce, nicmén  zárove
nízké tržby z hektaru. Levn  se dá obilí p stovat jen velkovýrobn , což si Poláci na svých
polí kách dovolit nemohou. Specialitou je zejména pšenice, tu však lze vyvážet, jen když

ijde dobrá sezóna. A to znamená p íznivé po así u nás a neúroda v okolních státech.
Loni to vyšlo. Za vývoz sklizn  z minulého roku by podle odhadu Ministerstva zem lství

li eští farmá i utržit tak ka p ldruhé miliardy korun. Potíž tkví v tom, že doma zrno chybí,
což zvyšuje cenu mouky a pe iva. Tím se zvedá cena krmiv, a ta se zase promítá do náklad
na maso a mléko. Proto je eské vep ové ve srovnání se zahrani ím drahé.
Kon ? Jen závodní
"Zapome te na silnice s ko skými a kravskými potahy a chátrající vesnická stavení. Kon
jsme vid li jen ty i, a to závodní," prohlašují Jan Votava a Jaroslav Ba ina z Asociace
soukromých zem lc , kte í byli nedávno v Polsku zkoumat, jak se na p  vyd lává.
Vesnice jsou prý opravené a fasády vypadají lépe než ve m st . Rozdíl  mezi polským a
eským zem lcem se najde více. Votava s Ba inou uvád jí, že polští farmá i - v tšinou

samozásobitelé - prodávají p ebytky bu  na trhu, nebo prost ednictvím hospodá ských
družstev. Za sebe a leny rodiny odvád jí státu jen symbolické dan  ve výši 60 zlotých (420

) na osobu m sí  jako platbu za zdravotní a sociální zabezpe ení. Jiné dan  neplatí.
Státu tím odpadá starost za p ípadnou podporu v nezam stnanosti, naproti tomu polští farmá i
nemusejí vést žádné ú etnictví ani evidenci. Tak žije p ibližn  dev t milion  polských
zem lc  a jejich rodinných p íslušník . Vedle toho existují i v tší farmy s vým rou kolem
50 hektar . Jsou to moderní hospodá ství specializovaná na produkci zeleniny ve sklenících a
zavlažovaných sadech. Sdružily se do odbytových organizací, mají spole né moderní sklady a
poskliz ovou úpravu výp stk  a zisk se používá na splátky úv . Obdobn ídí sv j odbyt
rovn ž producenti mléka.



Miliardová díra
Polská vláda nicmén  za ala uvažovat o reform  sou asných po ádk . Nový pravicový polský
kabinet, který se vlády ujal loni v listopadu po p ed asných volbách, chce rolník m sáhnout
na jejich úlevy. Stát totiž vkládá v Polsku každý rok asi patnáct miliard zlotých (108 mld.

) do zem lského fondu sociálního zabezpe ení. Sami zem lci do n j platí
jednotný p ísp vek. Loni to bylo 258 zlotých (1900 K ) za tvrtletí nezávisle na rozloze

dy a zisku. Pojišt ných zem lc  je v zemi asi 1,6 milionu. Tamní ekonomové považují
fond za "posvátnou krávu" Polska a o zem lství tvrdí, že je nejv tší ernou dírou ve stát .
"Základem zm n bude, aby rolníci povinn  vedli ú etnictví, vykazovali p íjmy a
náklady, jako to iní ostatní obyvatelé," poznamenává univerzitní profesorka Katarzyna
Duczkowská-Malyszová. Ministr zem lství a rozvoje vsi Marek Sawicki uvádí, že na
reform  rolnického systému pojišt ní se už pracuje. První etapou by m l být zákon, který by
mohl za ít platit od p íštího roku. Ten zavede závislost poplatku zem lce na velikosti
hospodá ství, p emž ve druhé etap  by se výše poplatku m la odvíjet od zisku. Na reformu
tak doplatí p edevším nejbohatší hospodá i. Reformu musí Polsko stihnout do roku 2009,
kdy za ne platit omezení Evropské unie na pomoc zem lc m. Ro  tak bude moci
být na jedno hospodá ství uvoln no nejvýše 3000 eur, tedy zhruba 80 tisíc korun. Tamní
rolníci jako jediná skupina obyvatel v zemi a jako jedni z mála zem lc  v Unii zatím
neplatí da  z p íjmu, p emž tuto výhodu jim vyjednalo Polsko p ed vstupem.
Vysv tlovalo to snahou vyrovnat rozdíly mezi farmá i v Polsku a ve staré unijní patnáctce.
Navíc polští zem lci erpají dotace p ímo z Unie a ani z nich neodvád jí da . Neochota k
reformám se až dosud vysv tlovala obavou vlády z nep ízn  voli , protože rolníci tvo í v
Polsku významnou ást voli ské základny.
Cukrátková velmoc
Levných surovin v Polsku si dávno všimli zahrani ní investo i, kte í tam p esouvají výrobu
potravin. Nejnov ji britský potraviná ský koncern Cadbury Schweppes. Nejv tší sv tový
výrobce cukrovinek hodlá v Polsku investovat p es 250 milion  eur (6,3 miliardy korun) a
zam stnat kolem 750 lidí, jak napsal deník Rzeczpospolita. Cadbury už je vlastníkem
polského producenta okolád Wedel. Novou továrnu na sladkosti postaví v m ste ku
Skarbimierz na jihozápad  zem  a zárove  rozší í výrobu nedaleko Vratislavi, díky emuž se
po dokon ení investice Polsko stane evropským výrobním centrem koncernu.
Lídr na sv tovém trhu se sladkostmi m že podle deníku Rzeczpospolita po ítat s investi ní
pobídkou kolem trnácti milion  zlotých (99 milion  korun). Kv li vábení Cadbury zem
dokonce p ed n kolika týdny zm nila kritéria p iznání ve ejné pomoci zahrani ním
investor m.
Do potraviná ství investovalo samo Polsko, aby spl ovalo hygienické normy pro vývoz do
EU. Konkrétn  rok p ed vstupem do Unie vložili tamní potraviná i do modernizace závod
1,5 miliardy eur. Nyní musí investice splácet. A nejlépe ze všeho to jde vývozem.

ebalovali maso
Jiný d vod, pro  produkce z polských mlékáren a masokombinát  mí í k nelibosti našich
potraviná  do eska, uvádí ministr zem lství Petr Gandalovi : "Polsko v nás našlo
náhradu za do asn  ztracený ruský trh. Za vším stojí konflikt s chybným zna ením polského
masa, ur eného na vývoz do Ruska," p ipomíná Gandalovi  rusko-polskou obchodní roztržku
z listopadu 2005. Zmrazení dovozu polského masa do Ruska odstartovaly nesrovnalosti v
pr vodní dokumentaci. Ruští veteriná i zjistili, že vep ové maso s údajn  polským p vodem
pocházelo ve skute nosti z Jižní Ameriky. V Polsku bylo pouze p ebaleno a p elepeno
etiketou deklarující polský p vod. V pozadí konfliktu hrály hlavní roli spory o trasu ruského
plynovodu do N mecka, který m l vést p es polské území. Polská vláda si však kladla natolik
neúnosné požadavky, že se Rusové rozhodli vést trasu rad ji Baltským mo em. A navíc
zkomplikovali import polských potravin. Rusko dnes ochotn  nakupuje potraviny po celém



sv  a závazky plní v as. Pro  tam tedy nemí í eské vep ové? "Rus m se zdá drahé,"
iznává Ministerstvo zem lství v situa ní a výhledové zpráv . Ta uvádí, že náklady na

vep ové jsou u nás nejen podstatn  vyšší než v Polsku, ale vyrábíme ho dráže než ada
vysp lejších stát  Unie. D lat špi kov  vep ové jako Dánsko, jeho nejv tší unijní exportér,
neumíme. Nedokážeme ho však d lat ani tak levn  jako v Polsku. Co jsou platné moderní
technologie chovu, když je zem lci umístili do p estárlých objekt ? Pr rné stá í vep ín

esahuje t icet let, upozor uje ministerstvo. Sám ministr Gandalovi  je však optimistou.
íká, že rusko-polský obchodní konflikt sp je k dohod  a to tlak polské konkurence na našem

trhu oslabí.
Zachra uje pr mysl
Sou asný deficit agrárního a potraviná ského obchodu s Polskem nepovažuje ekonomka
Markéta Šichta ová z Next Finance za žádnou tragédii. " esko je pr myslový stát s vysp lým
strojírenstvím, nem že d lat všechno. Potraviny navíc nepat í k výrobk m s vysokou

idanou hodnotou, proto je lépe si na n  vyd lat vývozem sofistikovan jšího zboží," íká.
"Kdo chce obstát v tradi ních komoditách, musí p ijít se specialitami, anebo být v oboru
špi kou," p ipomíná Šichta ová. Její názor dokládají výsledky celkové obchodní vým ny s
Polskem v etn  pr myslu. Tam se totiž karta obrací a v p ebytku jsme my. D je se tak hlavn
zásluhou strojírenství a chemického pr myslu, jak vypovídají statistiky esko-polské
obchodní komory. eské zem lství je p íliš malé na to, aby ovlivnilo evropský trh.
Špi kov  umíme pouze pivo, slad a chmel, které se po vstupu do Unie a pádu obchodních
bariér prodávají lépe. Další plodiny se ke slovu dostanou jen sezónn . Zakázat dovoz
nem žeme, existuje volný trh. Jediní, kdo si p ed vstupem do Unie pojistili ochranu p ed
konkurencí, byli eští p stitelé brambor. Argumentovali tím, že polské brambory mají
takzvanou kroužkovitost - nemoc, která by po zavle ení do R mohla ohrozit zdravotní stav
našich polí. Unie na jejich argumenty p istoupila, proto k nám syrové brambory z Polska
nejdou, jak potvrzuje p edseda Svazu p stitel  brambor František Novák. Na hotové výrobky
z brambor se ovšem zákaz nevztahuje. Bramborových hranolk  z Polska jsou tak v
supermarketech plné mrazáky. "Jenže to už není v c p stitel ," kr í rameny Novák.

(Ekonom)

SISPO

z jednání valné hromady SISPO dne 8.4.20008 v Milovicích u Ho ic

innost SISPO v roce 2007
K 31.12.2007 m l svaz celkem 236 len , z toho 3 nevýrobní podniky. lenské podniky mají
do SISPO p ihlášeno celkem 10.662 ha ovocných sad . Na VH v b eznu 2007 bylo p ijato 11
nových len . Z rozhodnutí VH SISPO p edsednictvo mohlo b hem roku p ijímat nové leny.

edsednictvo na svém zasedání 7.8.2007 schválilo p ijetí 9 nových len  do SISPO. Celkem
bylo v roce 2007 p ijato 20 ovocná ských podnik , které p ihlásily 260 ha ovocných plodin.
Novým len m p ijatým v srpnu byl fakturován lenský p ísp vek dle vým ry sad  a
trojnásobek vstupního poplatku a rok 2007 se nezapo ítával do t íletého ekacího období na
ud lení ochranné známky, protože byli p ijati až po ukon ení sezony ochrany sad . U
prezence dostal každý len eviden ní kartu s pou ením, že ji musí obratem vrátit tajemníkovi
svazu, takže se po inventarizaci m že uvedená plocha výsadeb zm nit. Jen malá ást len
hlásí nov  vysázené nebo i zlikvidované sady v pr hu roku. V roce 2007 se p edsednictvo
sešlo celkem 3x. Hlavními tématy jednání bylo p ijetí nových len , dále schválení ud lení
ochranných známek, poskytování dotací na výsadbu a schválení sm rnic SISPO.



Nejd ležit jší akce v roce 2007:
- Vydání dopl  ke Sm rnicím SISPO pro rok 2007, které byly p ílohou zápisu z VH a
rozeslány všem len m SISPO.
- Schválení seznamu odr d k výsadb  pro integrovanou výsadbu ovoce v roce 2007. Seznam
byl umíst n na webové stránky SISPO a byl sou ástí zápisu z VH.
- Ud lení ochranných známek SISPO na rok 2007 – nárok na ud lení ochranné známky m lo
celkem 72 podnik . Ochranná známka se ud lila pouze 59 podnik m, které splnily podmínky
pro poskytnutí ochranné známky, 13 podnik m, které neposkytly pot ebné údaje podle
Sm rnic, bylo vydání známky pozastaveno.
- Ú ast na výstavách Hortikomplex, Salima, Zahrada ech Zem  živitelka a Lysá nad Labem
- Propaga ní panel na Ovocná ských dnech v Hradci Králové.
- Spolupo ádání dvou seminá  o integrované produkci (Milovice, eské Bud jovice). Dále
bylo zajišt no n kolik odborných p ednášek o integrované ochran  pro ovocná skou a
rostlinoléka skou ve ejnost. Byly zajišt ny 2 p ednášky o integrované produkci pro
Slovenskou ovocná skou unii.
- Pracovníci VŠÚO Holovousy s.r.o., VÚRV Ruzyn  a Zemcheby Chel ice s.r.o. se ú astnili

kolika zahrani ních konferencí, kde aktivn  prezentovali výsledky našeho výzkumu a
propagovali integrovanou produkci ovoce.
- V roce 2007 byla schválena výsadba 520 ha ovocných sad  povolenými odr dami celkem
84 lenským podnik m. Na dotace bylo vyplaceno celkem cca 75 mil. K . Pr rná výše
dotace v roce 2007 inila 148 tis. K .
- Zpracování podklad  pro poskytování dotací na podporu integrovaných systém  p stování
ovoce, které byly v roce 2007 poskytnuty ve výši do 9.857,- K  na ha ovocného sadu
za azeného do p vodního zp sobu integrovaného p stování a ve výši 11.973 K  na ha sadu
v novém zp sobu p stování.
- Odbyt ovoce ze sklizn  2007 byl významn  lepší, v tší obchodní et zce se za ínají zajímat
o ovoce s ochrannou známkou SISPO, v obchodech je vid t propaga ní materiál se znakem
SISPO, n kde se dokonce objevuje známka i na ovoci, které není z produkce len  SISPO. Je

eba tvrd  chránit pravost ochranné známky a bránit jejímu zneužívání.
- Pr žn  jsou aktivizovány webové stránky SISPO. Byla zkrácena p ístupová adresa, která
je: www.sispo.cz. Na t chto stránkách je uveden seznam len , stanovy a sm rnice, p ihláška
do SISPO, podmínky pro vstup do SISPO a další aktuality. Byl zde dopln n seznam
povolených odr d k výsadb  v roce 2007. Naše stránky jsou propojeny se stránkami OU a
VŠÚO Holovousy, kde lze sledovat výsledky našeho výzkumu a akce po ádané Svazem a
Ovocná skou unií. Stránky pr žn  aktualizuje V. Ne esaný. Návšt vnost stran dosahuje v
sou asné dob  tém  9.000 vstup .
- Byla vyrobena propaga ní tri ka, propagující naše zdravé ovoce se znakem SISPO a ve
spolupráci s firmou BAYER byl vydán propaga ní materiál k integrované produkci ovoce.
Bylo vydáno CD, které obsahuje Sm rnice SISPO na rok 2008, Evidenci pro IP, Metodiky
pro integrovanou ochranu ovoce, Fenologii ovocných druh  a Adresá len . Byly vydány
aktualizované záznamníky pro integrovanou produkci.
- Ministerstvo zem lství poskytlo svazu dotaci na zpracování projektu zjiš ování
kontaminace t žkými kovy a reziduí pesticid  ve švestkách p i r zných systémech ošet ení a
na sledování reziduí captanu v jablkách p i zkrácené ochranné lh  na 7 dn  – dle
zahrani ních model .

Sm rnice SISPO
 Bylo vydáno CD (700 ks), které obsahuje upravené Sm rnice SISPO pro rok 2008,
Záznamník pro IP, Seznam len  SISPO, metodiku Integrované ochrany a fenologie
jednotlivých ovocných druh . Nebyl dopracován Atlas šk dc , proto nemohl být na toto CD
umíst n. Toto CD obdržel každý ú astník VH p i prezenci. Zbývajícím len m bude CD

http://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo


iloženo k zápisu z VH. Vydání tohoto materiálu v elektronické podob  bylo snazší a
významn  levn jší.

Kontrolní innost SISPO - Kontrola dodržování zásad IP v podnicích
Od roku 2008 Ing. Klemšová zajistí pro svaz ro  kontrolu u 1/3 len , kontrolované leny
vybere p edsednictvo, p edevším z nových adept  na ochrannou známku. Ing. Klemšová bude
podávat p edsednictvu tvrtletní zprávy o výsledcích kontrol.

Seznam povolených odr d pro p stování v SISPO pro rok 2008
Pro rok 2008 nebyly provedeny žádné zm ny v seznamu povolených odr d ovoce. Seznam
schválených odr d je uve ejn n na www.sispo.cz.

Valná hromada vyzývá všechny své leny:
- k pln ní všech svých povinností, úhrad lenských p ísp vk  a hlášení veškerých zm n,
které u nich vzniknou tajemníkovi svazu (zm na adresy, e-mailové adresy, plochy vysázených
hektar ), potvrzování své ú asti na akcích po ádaných svazem a omlouvání své neú asti na
valných hromadách. Opakovaná neomluvená neú ast na VH m že být d vodem k ukon ení
lenství ve svazu.

- leny, kte í nedodali tajemníkovi povinnou evidenci dle Sm rnic, na spln ní této povinnosti
do 30.5.2008.

(M.Lánský)

zné
dci varují p ed omezováním pesticid  v EU

Skupina v dc  ze zemí Evropské unie se ve spole ném prohlášení postavila proti
plánovanému omezení po tu pesticid  povolených v EU. Podle v dc  by tento krok vedl ke
zvýšené odolnosti šk dc  na zbývající ochranné prost edky, a tím ke snížení úrody a zvýšení
cen  ady  základních  zem lských  plodin.  To  by  podle  nich  jen  dále  p isp lo  k  již  tak
prudkému vzestupu cen potravin v EU i ve sv .
"V dci ze sedmi zemí se obávají, že omezení dostupné nabídky pesticid  by mohlo snížit
jejich ú innost, což by vedlo ke zvýšení odolnosti (šk dc )," uvedli v dci v prohlášení
zaslaném agentu e Reuters. M že tak podle nich dojít k tomu, že cenov
nekonkurenceschopnou se v Evrop  stane produkce vína, pšenice, je mene, bavlny, ovoce,
brambor a zeleniny.
"Má-li být zajišt na produkce potravin za dostupné ceny, je nezbytné zp ístupnit farmá m
dostate  r znorodá ešení ochrany úrody," uvedl mluv í skupiny v dc  Ian Denholm z
britského Rothamsted Research Institute. Jen dostate ná nabídka pesticid  podle v dc
zabrání nebo zpomalí vývoji odolnosti u šk dc  a udrží ú innost ostatních produkt  ochrany
plodin.

dci p edali svou výzvu slovinskému ministrovi zem lství Iztoku Jarcovi, protože
Slovinsko je nyní p edsedající zemí EU. Evropská komise zahájila v roce 2006 pod tlakem
kampaní ekologických aktivist  proces revize používání pesticid  a Evropský parlament loni
v íjnu podpo il další omezování t chto látek. Tyto plány by mohly vést ke ztrát  70 až 85
procent z nyní povoleného po tu asi 250 pesticid . Politické dohody o této otázce mají
minist i EU dosáhnout v kv tnu.
Na neblahé dopady zákazu pesticid  v podob  poklesu výnos , nižší nabídky produkt  a
vyšších cen již letos poukázala studie vypracovaná ve spolupráci s biotechnologickými
firmami jako Syngenta. Ekologi tí aktivisté ji však ost e kritizovali a její tv rce ozna ili za
"kovboje ve službách nadnárodních korporací".

http://europa.eu/
http://reuters.com/
http://ec.europa.eu/


decké výzkumy p itom již dávno dokazují, že bez pesticid  by byly potravinové výnosy
podstatn  nižší než nyní, což  by  vedlo  k  výrazn  vyšším  cenám  a  tím  i  menší  spot eb
zejména ovoce a zeleniny. Výzkumy vedené p edním sv tovým biochemikem Brucem
Amesem rovn ž zjistily, že karcinogeny, které ada potravin v etn  ovoce a zeleniny obsahuje
od p írody, jsou pro lidské zdraví p evážn  mnohem nebezpe jší než v tšina používaných
pesticid , p esto konzumace ady t chto potravin celkov  ochranu p ed rakovinou posiluje.
Snížená spot eba t chto potravin v d sledku nižší produkce a zvýšených cen by pak
nevyhnuteln  vedla ke zvýšení zdravotních rizik, která by podle v dc  vysoce p evážila nad
teoretickými karcinogenními riziky pesticid .

Zájezd
Zeliná ská unie po ádala pro skupinu p stitel  zájezd na Kubu a chce tuto akci zopakovat.
Nabízí ovocná m možnost se k této cest  p ipojit a p ípadn  rozší it i odborný program o
ovocná skou tématiku. P ípadní zájemci kontaktujte o bližší informace  paní Bestovou.

Odborné tématické zájezdy na Kubu v lednu 2009 op t aktuální

V lo ském roce p ipravila kancelá  ZU M ve spolupráci s edokem Ostrava velmi úsp šný
desetidenní odborný tématický zájezd na Kubu, který se po n kolika odkladech nakonec
uskute nil ve dnech 13. až 24. ledna 2008 - tedy v období velmi p íznivého klimatu pro nás-
obyvatele mírného pásu severní polokoule. Zájezdu se nakonec zú astnilo 20 zájemc  -
vesm s p stitel  zeleniny a sp átelených osob pod vedením zkušené cestovatelky "Hanky"
Bestové, která se významn  podílela na bohatém programu zájezdu a byla opravdu duší
celého odborného zájezdu. O tom, že se celý odborný zájezd mimo ádn  vyda il sv í
množství fotografií a DVD nato ených ú astníky, kte í také s nadšením hovo í o celém
pobytu - jak poznávacím, tak i rekrea ním ( nechte si vypráv t od ú astník , shlédn te
fotky a filmy ).Vzhledem k úsp šnosti a bohatosti zájezdu, jeho cenové zajímavosti i
možnosti zahrnout odborný tématický zájezd do náklad  p stitel  - farmá , p ipravuje
organiza ní výbor pod vedením paní Bestové podobné zájezdy n kolika organizovaných 20
lenných tématických skupin zem lc  po átkem ledna 2009 , kde na základ  zkušeností

dojde ješt  k vylepšení programu a asového rozvržení cesty, což umožní ješt  zvýšit úrove
zájezdu.Zájemci hlaste se již nyní na tel. nebo e-mail p. Bestové: 603 584 766,
zahradnictvi@24hod.net nebo bestovaf@seznam.cz

Odborné lánky
Virus šarky švestky – nejškodliv jší virus peckovin v eské republice
Vlastnosti viru
Virus šarky švestky, mezinárodní v decký název a zkratka Plum pox virus ( PPV) pat í
taxonomicky do nejv tší (a nejškodliv jší) skupiny rostlinných vir , do eledi Potyviridae,
kde je v rodu Potyvirus typovým lenem Y-virus bramboru, p sobící významné škody v
bramborá ství. Tato skupina rostlinných vir  zahrnuje více než 400 druh , což je polovina
všech známých rostlinných vir . Viry z eledi Potyviridae infikují velké množství
jednoletých, dvouletých i vytrvalých, dvoud ložných i jednod ložných rostlin, bylin i d evin.
Tyto viry jsou charakterizovány vláknitými ásticemi 700 až 800 nanometr  dlouhými a 13 až
15 nm tlustými, viditelnými pouze v elektronovém mikroskopu. Virus šarky švestky má
ástice 750 nm dlouhé a 13 nm tlusté.

Virová ástice (virion) tohoto viru je složena z obalového proteinu (vn jší ást), bílkoviny a z



nukleové kyseliny (vnit ní ást), která nese genetickou informaci pot ebnou pro množení viru.
Obalový protein tak nukleovou kyselinu chrání. Virové ástice obsahují 7 % nukleové
kyseliny. Genom viru je infek ní ribonukleová kyselina, jednopramenná linearní RNK.
Termální bod inaktivace virových ástic ve š áv  je 52 – 58 °C. ástice ztrácejí infektivitu p i
této teplot  b hem deseti minut. Životnost ástic in vitro (mimo rostlinu) p i pokojové teplot
je 3 až 4 dny. Virus je imunogenní, v krvi teplokrevných zví at se proti n mu vytvá ejí
specifické protilátky. Je možno ho purifikovat (nap . ze š ávy z rostlin tabáku), p ipravit proti

mu protilátky, které se používají k diagnostickým ú el m.
Hostitelský okruh viru
K p írodním hostitel m viru šarky švestky pat í vedle d íve zmín ných druh  ovocných

evin i další druhy rodu Prunus, myrobalán (P. cerasifera) používaný jako podnož peckovin,
trnka (P. spinosa), P. salicina a n které další okrasné druhy, již zmín ný P. tomentosa, P.
triloba, P. japonica, P. glandulosa, P. maritima.
Pokusný hostitelský okruh rostlin zahrnuje více než dev t eledí. Virem šarky švestky je
možno infikovat adu druh  merlíku (Chenopodium), tabáku, nap . Nicotiana benthamiana, N.
clevelandii, N occidentalis, které se používají pro ú ely množení a purifikace viru a p ípravy
specifických protilátek. Z dalších druh  rostlin m žeme pro zajímavost jmenovat petúnie
(Petunia hybrida), hrách (Pisum sativum), prysky ník (Ranunculus arvensis), jetel (Trifolium
pratense, Trifolium repens), nebo n které plevele (Senecio vulgaris, Stellaria media).

enos viru
V p írod  je šarka ší ena mšicemi. Virus šarky švestky je p enášen mšicemi nepersistentním
zp sobem na styletech mšic. Mšice je schopna virus získat nasátím již p i zkusmém sání

hem n kolika minut. Po nabývacím sání je schopna jej p enést na zdravou rostlinu b hem
kolika minut inokula ního sání. Použití insekticid  je prosp šné pro hubení mšic, ale

nezabrání p enosu viru v p ípad , že mšice již má virus na styletech a p ilétá z neošet ených
strom . V tom p ípad  m že virus p enést d íve, než se projeví p sobení insekticidu. PPV

enáší ada druh  mšic, proto jmenujeme jen ty nejvýznamn jší a nejrozší en jší p enaše e,
vektory: mšice broskvo ová (Myzus persicae), mšice chmelová (Phorodon humuli), a mšice
slívová (Brachycaudus helichrysi). Zdroji infekce pro p enos šarky mšicemi jsou nemocné
stromy peckovin v sadech a zahradách. Infikované stromy švestky, meru ky, broskvon , ale

edevším i plan  a p irozen  rostoucí stromy myrobalánu, švestky, a v oblastech se silným
výskytem šarky i ke e trnky, jsou zde sekundárním zdrojem infekce. Významnými rezervoáry
viru jsou stará stromo adí švestky, ke e a stromy myrobalánu rostoucí podél venkovských
silnic a cest.
PPV je experimentáln  p enosný i mechanicky, rostlinnou š ávou, ale v p írod  to prakticky
nep ipadá v úvahu. D ležité je, že virus šarky švestky není p enosný pylem ani semenem.
Virus šarky švestky je nej ast ji p enášen lov kem, roubováním, nebo o kováním, použitím
roub  z nemocných strom , nebo infikovanými odkopky. Zde je t eba varovat zahrádká e,
kte í tento nebezpe ný virus asto nev domky ší í roubováním, nebo vysazováním odkopk
peckovin. Nemocné stromy vysazené v zahradách a sadech se pak stávají zdrojem pro
rozši ování infekce mšicemi.
Zdravý výsadbový materiál
Pokud chceme založit sad peckovin, švestek, merun k, nebo broskvoní, nebo si tyto druhy
ovoce vysadit na vlastní zahrad , je nutno použít uznanou sadbu bu  p ímo z ovocné školky,
nebo ze specializovaných zahradnických podnik  v etn  supermarket , které uznaný
výsadbový materiál ve školkách nakupují a zákazník m nabízejí a prodávají. P ímý nákup v
ovocné školce je ovšem levn jší. V eské republice je povoleno prodávat pouze školka ské
výp stky uznané Úst edním a kontrolním ústavem zem lským (ÚKZÚZ), kontrolujícím
zejména pravost odr dy, p emž je zdravotní stav p stovaných výp stk  ve školce sledován a
kontrolován i inspektory Státní rostlinoléka ské správy (SRS). P stování a prodej stromk



nemocných šarkou není dovoleno. Jedná se o karantenní chorobu s p ísnými p edpisy
sledujícími zabrán ní ší ení viru výsadbovým materiálem. Pokud jsou v ovocné školce
zjišt ny, by  ojedin le, stromky infikované šarkou, musí je školka  okamžit  zlikvidovat, a
pokud by bylo infikováno více než 5 % stromk  dané odr dy, musí zlikvidovat celou partii.
Prodej ovocných stromk  nemocných šarkou není dovolen. Pokud by p esto byl prodán
nemocný stromek, a kupující to na ja e b hem vegetace zjistil, je nejen právo, ale povinnost
kupujícího provést reklamaci, nemocný stromek vrátit a požadovat náhradu. Je t eba
upozornit i na povinnost prodávajícího, který musí nabízený stromek ozna it visa kou s
uvedením odr dy, podnože a dalších p edepsaných údaj . Šarky prostý musí být každý
prodávaný stromek, nejen výp stek t ídy viruprostý. Dnes je možno koupit vedle b žné
uznané sadby i viruprostý školka ský materiál, který je produktem systému certifikace
zdravotního stavu výsadbového materiálu ovocných d evin a jeho p vod je odvozen od
viruprosté základní mate né rostliny (basic material) p stované v technickém izolátu. Takové
stromky jsou ozna eny visa kou VF (virus free). V tom p ípad  máte jistotu, že takový
stromek není infikovaný nejen virem šarky švestky, ale žádným z jiných vir  a dalších
patogen , viroid  nebo fytoplazem. Koup  viruprostého výsadbového materiálu se vždy
vyplatí, i když stromky mohou být o n co dražší, než b žný školka ský materiál. Chcete-li mít
chutné ovoce nejvyšší kvality, žádejte viruprosté stromky. V žádném p ípad  nekupujte jinou
sadbu než uznanou, ozna enou visa kou prokazující pravost odr dy i kontrolu zdravotního
stavu p íslušnými státními institucemi ÚKZÚZ a SRS. Je však t eba upozornit že v našich,
eských a moravských podmínkách strom v zahrad i sadu nevydrží mnoho let bez šarky,

pokud se jedná o odr du peckoviny náchylnou k šarce. D íve i pod ji dojde k infekci. Proto
je t eba vysazovat nejen zdravé stromky, ale zárove  odr dy odolné, nebo se zvýšenou
rezistencí k šarce.
                                  (Zahradaweb - doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc., VÚRV, v. v. i., kráceno)

Odr dy angreštu odolné proti padlí

Hn dé padlí angreštové (Sphaerotheca mors-uvae) je v posledních letech na vzestupu. Ke
snížení dopad  napadení je nutné bu  použít chemické p ípravky nebo p stovat odolné
odr dy. V sou asné dob  je již mnoho odr d, které touto chorobou nejsou napadány a
nevyžadují chemickou ochranu.
´Invicta´
Tato odr da je raná, pochází z Velké Británie. V R byla registrována v roce 2001,
udržovatelem je firma Starkl zahradník, spol. s r. o. Stromkový tvar má st edn  husté koruny
kulovitého tvaru. Vzr st pravoko enného ke e je st ední, habitus opakvej itý, st edn  hustý.
Plod je st edn  velký, elipsovitý. Slupka je slabá, žlutozelená, slab  ojín ná, tém  lysá.
Výraznost žilkování je st ední. Odr da pot ebuje siln jší ez, jinak p eplozuje a plody jsou
malé.
´Kaptivátor´
Pozdn  dozrávající odr da. Stromkový tvar má ídké koruny kulovitého tvaru. Vzr stnost
pravoko enného ke e je silná, habitus kulovitý, st edn  hustý, výhon beztrnný.Plod je malý až
st edn  velký, hruškovitý. Slupka je st edn  silná až silná, ervená, siln  ojín ná, bez
ochmý ení a žlaznatých trichom . Výraznost žilkování je slabá.
´Karmen´

edn  ran  dozrávající eská odr da. V R byla registrována a odr  ud leny ochranná
práva v roce 2007, šlechtitelem a udržovatelem je Martin Vrána ze Zborovic u Krom íže.
Stromkový tvar má st edn  husté koruny kulovitého tvaru. Vzr stnost pravoko enného ke e je
silná, habitus kulovitý až p  elipsovitý, st edn  hustý až hustý. Plod je st edn  velký až
velký, elipsovitý. Slupka je st edn  silná, ervená, st edn  ojín ná, st edn  ochmý ená bez



žlaznatých trichom . Výraznost žilkování je slabá.
´Martlet´
Je st edn  ranou odr dou a pochází z Velké Británie. V R byla registrována a odr
ud lena ochranná práva v roce 2006, udržovatelem je firma Kocmanovi, ovocná ská farma,
Mnichovo Hradišt . Stromkový tvar má st edn  husté koruny kulovitého tvaru. Vzr stnost
pravoko enného ke e je silná, habitus kulovitý, st edn  hustý. Plod je velký, elipsovitý.
Slupka je st edn  silná, tmav ervená, slab  až st edn  ojín ná, slab  ochmý ená bez
žlaznatých trichom . Výraznost žilkování je slabá.
´Pax´
St edn  raná odr da. Pochází z Velké Británie. Stromkový tvar má ídkou korunu kulovitého
tvaru s tenkými výhony. Vzr stnost pravoko enného ke e je st ední, habitus kulovitý, ídký.
Plod je velký, elipsovitý. Slupka je st edn  silná, tmav ervená, bez ojín ní, slab  ochmý ená
se žlaznatými trichomy. Výraznost žilkování je slabá.
´Prima´
St edn  ran  dozrávající eská odr da, registrována v roce 2003, šlechtitelem a udržovatelem
je. Martin Vrána ze Zborovic u Krom íže. Stromkový tvar má st edn  husté koruny
kulovitého tvaru. Vzr st pravoko enného ke e je silný, habitus kulovitý, st edn  hustý. Plod je
velký, elipsovitý. Slupka je st edn  silná, žlutozelená, bez ojín ní a ochmý ení. Výraznost
žilkování je slabá.
´Remarka´
Raná odr da, pochází z N mecka, registrována v roce 2003, udržovatelem je firma Ing. Pavel
Vorá ek, Fytos, Plze . Stromkový tvar má st edn  husté koruny kulovitého tvaru. Vzr stnost
pravoko enného ke e je st ední, habitus kulovitý, st edn  hustý.  Plod je malý až st edn
velký, elipsovitý. Slupka je slabá, tmav ervená, slab  ojín ná, bez ochmý ení a žlaznatých
trichom . Výraznost žilkování je slabá.
´Rixanta´
Raná odr da, pochází z N mecka, registrována v roce 2001, udržovatelem odr dy je firma
Starkl zahradník. Stromkový tvar má st edn  husté koruny kulovitého tvaru. Vzr st
pravoko enného ke e je st ední až silný, habitus zplošt le elipsovitý, st edn  hustý. Plod je
st edn  velký, kulovitý. Slupka je st edn  silná, žlutá až žlutozelená, bez ojín ní, slab
ochmý ená. Výraznost žilkování je st ední až silná.
´Rokula´
Pozdní odr da, pochází z N mecka, registrována v roce 2001, udržovatelem odr dy je firma
Starkl zahradník. Stromkový tvar má st edn  husté koruny kulovitého tvaru. Vzr st
pravoko enného ke e je st ední, habitus opakvej itý, st edn  hustý. Plod je malý až st edn
velký, elipsovitý. Slupka je slabá až st edn  silná, tmav ervená, st edn  až siln  ojín ná, bez
ochmý ení, bez žlaznatých trichom . Výraznost žilkování je slabá.
´Rolonda´
Pozdní odr da, pochází z N mecka, registrována v roce 2001, udržovatelem odr dy je firma
Starkl zahradník. Stromkový tvar má st edn  husté koruny kulovitého tvaru s dlouhými,
tenkými výhony. Vzr st pravoko enného ke e je st ední až silný, habitus kulovitý, st edn
hustý. Plod je malý až st edn  velký, elipsovitý. Slupka je st edn  silná, tmav ervená, v plné
zralosti až hn dofialová, st edn  ojín ná, st edn  ochmý ená, bez žlaznatých trichom .
Výraznost žilkování je slabá.
                                                              (Zahradaweb-  Ing. Libor Dokoupil, Ph.D., ÚKZUZ



Ceny
Ceny ovoce v 15. až 16. kalendá ním týdnu 2008

Ceny
Ovoce

stitelské Spot ebitelské

JABLKA tuzemská
Melrose V 13 – 20

I. 12 – 13
Idared V 14 – 20

I. 12,50 - 15 21 – 29,90
Jonagold V 15,50 – 22

I. 13 - 15 28 – 31,90
Golden Del. V 15 – 22

I. 12 – 14,50 26 – 29,90
Topaz V 14,50 – 16

I. 13 – 17
Zvonkové V 14,50 – 15,50

I. 13 - 14 28
Gloster V 15,50 – 16,50 29,90 – 37,90

I. 13 – 14,50
Goldstar V 14,50 – 15,50

I. 13 - 14
Rubín I. 26

Melodie I. 28
Gala I. 24 – 36,90

JABLKA dovoz
Golden Delicious 28 – 39,90

Granny Smith 36,90 – 42,90
Jonagored 28 – 34,90

Gala 29,90 – 37,90
Gloster 28 – 32,90

OSTATNÍ OVOCE
Hrušky dovoz 23,90 – 49,90

Citrony 48,90 – 59,90
Pomeran e 16,90 – 35,90

Banány 27 – 39,90
Vinné hrozny bílé

dovoz modré
39,90 – 64,90
39,90 – 69,90

Mandarinky 18,90 – 39,90
Kiwi K /ks 2 – 9,90

Grapefruite bílé 27,90 – 36,90
ervené 24,90 – 39,90

(-IŠ-)



Pozvánka

Ovocná ská unie eské republiky - Svaz skladovatel  ovoce
a

Zahradnická fakulta Lednice
po ádá tradi ní Workshop

Skladování, zpracování a marketing ovoce
st eda  21.kv tna 2008 – 10:00 hodin

v aule Zahradnické fakulty v Lednici
Program:
         od  9:30   - prezence

10:00 – 10:40 –  Obsah ethylenu a t kavých aromatických slou enin
                            v atmosfé e chladírenské komory

Prof.Ing.Jan Goliáš, DrSc., ZF Lednice
10:40 – 11:00 – Nové možnosti ve zpracování ovoce
                          Ing.Josef Brettl, CSc., Brematech a.s.
11:00 – 11:20  - estávka, káva

11:20 – 11:40 – Zpracování m kkého ovoce na ovocné š ávy
                           p. Tomáš Soška, sady Sosnová
11:40 – 12:20 - Problematika marketingu jablek
                         Ing. Petr Procházka, Ing. Radmila Presová,
                        Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU Brno
       od  12:20  -  Diskuse  a  Záv r

po skon ení akce  - Ob d
Vložné a stravné:

lenové Svazu skladovatel  ovoce  100,- K
Ostatní ú astníci                               400,- K
Úhrada vložného na míst  v den konání akce !

ast, prosím, potvr te na p iložené návratce do pátku 16.5.2008 do kancelá e OU R v Holovousích poštou,
faxem na tel:493-692827 nebo e-mail: unie@vol.cz z d vodu zajišt ní ob da a ob erstvení.

Upozorn ní pro leny Svazu skladovatel  ovoce:

ed zahájením Workshopu prob hne v dob  od 9:00 do 10:00 Valná hromada Svazu skladovatel  ovoce (viz
samostatná pozvánka). Žádáme Vás o ú ast a v asný p íchod !

mailto:unie@vol.cz

