
Ještě než se dostaneme k výrob-
kům Lovochemie a  jejich poten-
ciálnímu uplatnění, zeptám se, 
jak hodnotíš loňský podzim a co 
můžeme očekávat na jaře?

U ozimé řepky byl vzhledem 
k vývoji srážek a teplot vývoj po-
rostů v mnoha regionech nepříz-
nivý. Prvním problémem je nevy-
rovnanost porostů nebo jejich 
slabý vývoj. Kvůli říjnovému prů-
běhu počasí začíná prodlužování 
vzrostných vrcholů, což vede ke 
snížení mrazuvzdornosti. Před-
cházet tomu bylo možné jak 
účinnou morforegulací, tak mi-
mokořenovou podporou tvorby 

kořenů. Teď je ale nutné se sou-
středit na jaro – doplnit listovou 
výživu fosforem, draslíkem, bó-
rem (1,5 kg P

2
O

5
 a cca 0,5 kg B na 

hektar) a dalšími třemi stopovými 
prvky Cu, Zn, Mn (1–2 litry/ha 
MIKROKOMPLEXu).

Pro ozimé obilniny platí: Díky 
vydatným srážkám jsou pšenice 
a do značné míry i ječmeny vyse-
té pozdě. Podzimní ošetření mi-
mokořenovou výživou vede ke 
zvýšení odnožování. Mohu kon-
statovat, že porosty na podzim 
i velmi pozdě, ošetřené listovými 
hnojivy se do jara velmi dobře vy-
rovnají a založí množství plod-
ných odnoží. Vzhledem k vývoji 
počasí doporučuji jarní ošetření 
P, K, Mn, Cu, Zn ve stejných dáv-
kách jako u řepky, doplněné o 0,3 
až 0,5 l CCC. Tato dávka CCC ne-
zahušťuje, ale zesiluje rostliny 
a jejich kořeny

Firmy z pochopitelných důvodů 
motivují své zákazníky, aby se 
předzásobili, aby nakoupili ještě 
před sezónou. Co bys jim doporu-
čil a co bys ty na jejich místě na-
koupil?

Vysoký synergický účinek mají 
i nejlevnější fungicidy spojené 
s mimokořenovou výživou kapal-
nou močovinou (do 10 %), ale 
hlavně s mědí, bórem, manga-
nem s draslíkem a fosforem v dáv-
ce 1 až 1,5 kg P/ha a u obilnin spo-
lečně s nízkou dávkou CCC.  

Měď spolu s bórem, zinkem 
a manganem zvyšuje příjem 

a zpracování veškeré další do-
stupné výživy z půdy i o desítky 
procent v krátké době po jejich 
aplikaci a současně ovlivňují 
zdravotní stav rostlin. Močovina 
se stopovými prvky zvyšuje tvor-
bu cytokininů v listech, což snižu-
je apikální dominanci nadzemní 
části a podporuje větvení a odno-
žování a vývoj kořenů. 

Důležité je dodat fosfor – opti-
málně spolu s draslíkem například 
PK sol nebo LOVOFOS.  Jinou 
možností je aplikace NP roztoku 
nebo LOVOHUMINE NP+Zn 
k podpoře kořenů společně s dras-
líkem v nejúčinnější formě thiosí-

ranů, které obsahují přípravky Lo-
vosur, LOVOHUMINE K a SK sol. 
Stopové prvky v citrátové formě 
obsažené v MIKROKOMPLEXu 
Cu-Mn-Zn nejsou citlivé ke kyselé 
reakci postřikové jíchy, u cheláto-
vé formy je potřeba dosáhnout 
úpravou postřikové jíchy pH7. 
A regenerace porostů „zabrzdě-
nou“ močovinou – na rozdíl oproti 
příliš brzké aplikaci ledku – nevede 
k příliš rychlému snížení chladu-
vzdornosti. Tím ale také „netrpí“ 
aplikace Lovo CaNu alespoň jako 
část regenerační dávky dusíku. 
Správné vyhnojení optimalizuje 
i vy užití zimní a jarní vláhy.

Existují naopak hnojiva, která 
se vyplatí nakoupit až na základě 
určitých indicií?

Jde hlavně o jednosložková hno-
jiva, která je potřeba aplikovat 
v určitých vývojových fázích 
a hnojiva určená pro produkční 
dávku hnojení. Důležitou roli hra-
jí humáty, které regulují pří-
jem, transport a využití živin rost-
linami. ZINKOSOL Forte, KUPRO-
SOL, FEROSOL a Molysol jedno-
značně patří do fáze prodlužování 
a maximálního nárůstu jakékoliv 
plodiny. V té době se totiž vyvíjejí 
základy semen a pylu a optimali-
zují se výnosotvorné prvky. Zlep-
šení tvorby cytokokininů i pří-
tomnost některých stopových 
prvků (Cu, Zn, Se ...) zlepšují zdra-
votní stav rostlin. MANGAN Forte 
patří do nejintenzivnějších fází 
růstu a tvorby výnosotvorných 

prvků. Zefektivní výrazně využití 
dusíku a síry. LOVOHUMINE N 
a FERTIGREEN Kombi aplikuje-
me do fází intenzivního růstu 
a vývoje již založených rozmnožo-
vacích orgánů. K tomu je potřeba 
dodávat i aktivní formu draslíku – 
thiosírany pro správné ukládání 
asimilátů i udržení zdravotního 
stavu s doplněním mikroprvků 
MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn.

Mezi pět nejprodávanějších lis-
tových hnojiv dlouhodobě patří 
oba BOROSANY, MIKRO-
KOMPLEX, FERTIGREEN 
Kombi a  ZINKOSOL Forte. 
Proč zrovna tyto přípravky a jsou 
další kandidáti na TOP 5?

Zavedu jiný pojem – TOP 12. 
Zvýšení mrazuvzdornosti u obil-
nin ovlivňuje nejenom obsah P, 
K a B, Cu, Mn a Zn, ale také napří-
klad koncentrace cukru v odno-
žovacím uzlu pšenice. Z tohoto 
pohledu se jeví jako velmi zají-
mavým moment, kdy agronom 
k bóru a/nebo stopovým prvkům 
se 2 až 3 litry PK listové výživy při-
dá asi 3 kg cukru/ha. Například 
MIKROKOMPLEX se pro mne 
stal měřítkem potřebné jednorá-
zové dávky mikroprvků na hek-
tar. Jeho aplikace vždy vede k zin-
tenzivnění příjmu všech ostat-
ních prvků z půdní zásoby. ZIN-
KOSOL Forte je svým složením, 
citrát zinku a sloučeniny síry, op-
timálně přijatelným zdrojem to-
hoto prvku. Je třeba ho aplikovat 
vždy, když dochází k vývoji roz-
množovacích orgánů. FERTI-
GREEN Kombi je z tohoto ohledu 
optimalizovaným kombinova-
ným plným hnojivem. BOROSA-
NY Forte a Humine jsou důležité 
kupodivu i v obilninách i dalších 
plodinách prakticky bez výjimky. 
Do jarního ošetření do té TOP 
dvanáctky musí zařadit PK nebo 
NP sol, MgS sol a hlavně hnojiva 
s thiosíranovou formou draslíku. 
Takže asi 12 hnojiv.

V posledních letech zažívá rene-
sanci prodej hnojiva SK sol, velmi 
dobře se ujaly i novinky na podob-
né bázi LOVOHUMINE K a pře-
devším LOVOSUR, čím si to vy-
světluješ?

Podstatou je jejich základ – thio-
síranová složka. Umí obklopit ně-
které kovové stopové prvky 
a umožnit jejich velmi rychlý 
transport do všech částí rostlin. 
Rozkladem thiosíranové molekuly 
na povrchu uvolněná síra (ve „sta-
vu zrodu“) má účinek proti klíčení 
houbových spor, růstu mycelia 
hub a modifikuje prostředí ve pro-
spěch „vhodných“ mikroorgani-
zmů. Dalším extrémně důležitým 
faktem je významné omezování 
roztočů a svilušek. LOVOSUR 
s převahou síry je potřebný hlavně 
pro ozimou řepku, pšenici a ječ-
men, z jařin i brambory, cukrovku, 
ječmen a kukuřici. SK sol je důleži-
tý pro rostliny náročné v druhé fá-
zi vegetace na draslík, tedy cukro-
vou řepu, ozimou řep ku. Prostě 

Tajné tipy odborníka aneb co, kdy a jak využít
Ing. Karel Říha patří k výrazným osobnostem českého odborného zemědělství, během svého profesního života nasbíral řadu cenných zkušeností z oblasti 
fytopatologie, výživy a pěstování rostlin, které v rámci poradenské činnosti předává dále. A vzhledem k tomu, že mezi jeho partnery patří i AGROFERT, položil jsem 
mu několik otázek. 

podobných forem hnojiv s tolika 
účinky je jen málo.

Poměrně časté dilema je, zda 
BOROSAN „klasický“ (Forte) 
nebo s humátem (Humine), jak 
bys tento oříšek rozlouskl ty? 
A  popřípadě, který z  nich, kde 
a kam?

BOROSAN Forte je součástí 
podzimního ošetření a průběž-
ného dodávání bóru při normál-
ním průběhu vegetace. Je vhodné 
ho používat často, nejlépe do ka-
ždého vstupu na listy. Pozor pro-
sím na změnu pH postřikové jí-
chy – jednorázovou dávkou Boro-
sanu, tomu přizpůsobit pro za-
mezení snížení příjmu hlavně 
stopových prvků ve vysokém pH 
postřikového roztoku. 

BOROSAN Humine – humino-
vé látky kromě rychlosti příjmu 
dodaného bóru a jiných živin 
současně ovlivňují též jejich vyu-
žití. Zlepšují účinnost fotosynté-
zy hlavně při nižší intenzitě svět-
la, čímž napomáhají k vyrovnané 
energetické bilanci v rostlinách. 
Takže Humine patří do porostů, 
které mají aktuální silný nedosta-

tek bóru nebo do silně nároč-
ných plodin v jejich krizových 
obdobích.

Takzvané zelené tlaky jsou v Ev-
ropě stále citelnější. Jaká je podle 
tebe budoucnost listových hnojiv?

Mimokořenová výživa se v sou-
časné Evropě, kdy dochází k úbyt-
ku účinných látek bez odpovídají-
cí náhrady, ukazuje jako nutná 
součást průběžné agrotechniky. 
Konstatuji, že významným ved-
lejším účinkem mimokořenové 
výživy je omezení rozvoje chorob 
v průběhu vegetace. Je proto nut-
né, aby agronomové zařadili mi-
mokořenovou výživu do správ-
ných termínů, dávek a kombinací 
společně s pesticidy jako součást 
integrované ochrany. Pozor ov-
šem na vytváření příliš složitých 
kombinací. Spojování několika 
pesticidů s několika listovými 
hnojivy může snížit účinnost jed-
notlivých komponent. 

Tank-mix – méně je někdy více, 
ale času také není na zbyt. Jak se 
s  tímto poprat co s  čím míchat, 
respektive spíše co nemíchat?

Ve většině aplikací jsou rozho-
dující i vlastnosti vody používané 
jako nosné médium. I u doporu-
čených kombinací je potřeba si 
směs dopředu namodelovat v lit-
rovém až pětilitrovém množství. 
Po namíchání nechat nejméně tři 
hodiny stát ve venkovních pod-
mínkách a při vysrážení některou 
z komponent vynechat. Proble-
matické je míchání hnojiv s ob-
sahem vápníku s fosforečnými, 
kyselých hnojiv se silně zásaditý-
mi ve spojení s kvalitou aplikační 
vody. Vše je nutno s vaší vodou 
odzkoušet v malém množství 
předem.

Jaká jsou úskalí aplikace listo-
vých hnojiv? Na co si dát pozor, 
kde a  v  čem se nejčastěji dělají 
chyby?

Zcela jistě neplatí heslo „čím ví-
ce tím lépe“! Lépe je uvažovat 
„čím častěji a cíleněji, tím lépe“!

 
Celý rozhovor najdete na 

www.mojehnojiva.cz   
 

Radek Košál 
 Jan Kučera

Doufáme, že letošní situace kolem Covid-19 bude příznivější a dovolí 
nám na jaře uspořádat klasické polní vycházky alespoň pro menší 
skupiny; diskuse s Karlem Říhou a dalšími odborníky jsou oblíbené 
a přínosné Foto archiv firmy
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Několik významných změn obsa-
huje novela rostlinolékařského zá-
kona, kterou schválila minulý týden 
vláda. Jednou z  nich je například 
označování přípravků na ochranu 
rostlin pro profesionální pěstitele 
dvourozměrnými čárovými kódy 
a  elektronická evidence těchto pří-
pravků. Cílem těchto opatření je 
lepší přehled o  skutečné spotřebě 
přípravků a  také zajištění bezpeč-
nější produkce potravin. Informace 
o pohybech přípravků po republice 

se budou zaznamenávat do úložiště dat, které bude spravovat 
Ministerstvo zemědělství. Zřízení tohoto centrálního úložiště dat 
je klíčové pro zabezpečení funkčnosti zaváděného systému, který 
umožní sledovat přípravek v každém článku distribučního řetěz-
ce. Systém povinného elektronického vedení evidence přípravků 
pro profesionály totiž umožní propojení záznamů s příslušnými 
dvourozměrnými čárovými kódy a dálkový přenos povinně vede-
ných údajů do centrálního úložiště dat. V novele také navrhuje-
me, aby zemědělci povinně odevzdávali evidenci použitých pří-
pravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin elektronicky, 
nemuseli by pak odevzdávat výkazy. Elektronickou evidencí 
a dohledatelností původu přípravků na ochranu rostlin chceme 
díky dostupnosti přesných údajů o číslu šarže a datu výroby ome-
zit to, aby byly na trh uváděny nepovolené přípravky. Sníží se tak 
nebezpečí škod na zdraví lidí, zvířat a na životním prostředí, které 
mohou vzniknout v důsledku aplikace falšovaných přípravků. 
Posílí se také rostlinolékařský dohled a  zlepší dohledatelnost 
zdrojů znečištění při ochraně proti kontaminaci podzemních 
a povrchových vod v souladu s požadavky uvedenými v Národ-
ním akčním plánu, včetně zvýšení dohledu nad používáním pří-
pravků se zakázanou použitelností v oblastech ochranných pá-
sem vodních zdrojů.

Tato novela, která by měla začít platit od 1. července 2022, po-
může k šetrnému zemědělskému hospodaření a k  ještě bezpeč-
nějšímu používání pesticidů v  České republice. Naše země je 
v jejich používání pod průměrem Evropské unie a jejich spotřeba 
u  nás za poslední roky klesá. Jsme mezi trojicí unijních zemí, 
s Portugalskem a Irskem, kde objem prodaných prostředků proti 
škůdcům klesá nejvíce. Jsme však proti překotnému zákazu ně-
kterých účinných látek bez adekvátní náhrady, což by mohlo ze-
mědělcům způsobovat velké problémy. Nová společná zeměděl-
ská politika klade velký důraz na ekologii. Ochrana půdy, vody, 
ovzduší a krajiny patří samozřejmě k našim prioritám, ale v žád-
ném případě by neměla ohrožovat konkurenceschopnost našeho 
a evropského zemědělství.

 Slovo ministra

Počátkem letošního roku má 
být vydána protierozní vyhláška 
s  účinností od července 2021. 
V jaké je to fázi?

Odborná debata v závěru loň-
ského roku, kterou bylo třeba 
vést se sektorem zemědělství, 
a to Ministerstvem zemědělství, 
Výzkumným ústavem meliorací 
a ochrany půd (VÚMOP), v. v. i., 
Státním pozemkovým úřadem 
a agrárními svazy, opět prodlou-
žila přijetí vyhlášky. Spočívala ve 
vyhodnocení efektivnosti a  ná-
kladů vyhlášky. Stále se přitom 
snažíme dodržet dohodu s  Mi-
nisterstvem zemědělství o účin-
nosti vyhlášky od 1. července 
2021.

Jaké jsou hlavní aspekty této 
vyhlášky?

Do vyhlášky vstupují plochy 
zemědělské půdy, které jsou opa-
kovaně zaznamenané v tzv. Mo-
nitoringu eroze, což je aplikace 
spravovaná Státním pozemko-
vým úřadem a VÚMOP, již dnes. 
Na tyto plochy se pak nebudou 
vztahovat dotační podmínky 
DZES 5, ale budou pod kontro-
lou orgánu ochrany zemědělské-
ho půdního fondu (obcí s rozší-
řenou působností). Zemědělec si 
na ně bude vytvářet plán protie-
rozního hospodaření v tzv. Proti-
erozní kalkulačce.

Které sporné body jste museli 
vyřešit s  Ministerstvem zeměděl-
ství?

Původní návrh vyhlášky počítal 
s tím, že se všechny plochy půdy 
zapojí do protierozní kalkulačky, 
ukázal se však jako velmi byro-
kratický a těžko aplikovatelný jak 
na straně zemědělců, tak státní 
správy. Návrh se začleněním 
Monitoringu eroze a vymezením 
vůči dotacím Ministerstva země-
dělství je akceptovatelný též ag-
rárním sektorem. Podstatou de-
baty v závěru loňského roku bylo 
nastavení přípustné ztráty půdy, 
která byla na základě předchozí 
dohody obou rezortů stanovena 
na mírných 17 tun na hektar 
a rok (t/ha/rok). Analýza efektiv-
nosti této hodnoty ztráty půdy 
však ukázala, že by ochrana při 
limitu 17 tun byla neúčinná. Pro-
to MŽP navrhuje hodnotu devět 
t/ha/rok. To také odpovídá shodě 
akademické sféry, že přípustná 
ztráta nemá přesáhnout deset t/
ha/rok. K  tomuto zpřísnění pří-
pustné ztráty jsme přistoupili 
i proto, že model vyhlášky nako-
nec počítá až s opakovaným zá-
znamem v Monitoringu eroze, to 
znamená, že plochy se pod vy-
hlášku dostávají až při druhém 
záznamu. Důvodem tohoto dal-
šího zmírnění vyhlášky jsou neú-
měrné náklady na posuzování 
všech ploch v Monitoringu eroze.

Počítá ministerstvo ještě s další-
mi opatřeními či normami týka-
jícími se ochrany půd?

Ministerstvo životního prostře-
dí poskytuje dotace prostřednic-
tvím národních dotačních pro-
gramů a  evropského Operační-
ho programu Životní prostředí. 
Pomocí těchto programů lze žá-
dat o dotace na obnovu a tvorbu 
technických protierozních opat-
ření a krajinných prvků v země-
dělské krajině. Výhodou tzv. tr-
valých protierozních opatření na 
zemědělských pozemcích, jaký-
mi jsou průlehy, příkopy, hrázky, 
zatravněné meze a údolnice, re-
mízy a podobně, je trvalá ochra-
na půdy před znehodnocení ero-
zí. Jedná se proto o velmi důležitý 
motivační nástroj k ochraně pů-
dy. MŽP si uvědomuje, že je čas-
to majetkoprávně velmi složité 
vypořádat pozemky pro realizaci 
protierozních opatření a  krajin-
ných prvků na polích či loukách, 
nabízí proto alespoň možnost 
výkupů pozemků v  rámci reali-
zace těchto opatření.

Daří se brzdit úbytek zeměděl-
ské půdy, či stále pokračuje?

MŽP v posledních letech udě-
lalo podstatné kroky vedoucí 
k vyšší plošné ochraně zeměděl-
ské půdy před jejími úbytky 
a  snižováním její kvality. Vý-
znamnou v dané věci byla novela 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochra-
ně zemědělského půdního fon-
du, ve znění pozdějších předpisů, 
která nabyla účinnosti 1.  dubna 
2015 a kterou došlo ke zpřísně-
ní ochrany zemědělské půdy. 
V souladu s tím došlo ke zpřísně-
ní podmínek pro zábory té nej-
cennější půdy. Zábor zeměděl-
ské půdy zařazený do I. či II. třídy 
ochrany dle BPEJ (bonitova-
ných půdně-ekologických jedno-
tek) lze od této doby provést 
pouze v případech, kdy je proká-
zán jiný veřejný zájem, který vý-
razně převažuje nad veřejným 
zájmem na ochranu zeměděl-
ského půdního fondu. Tento 
princip se uplatňuje zejména ve 
fázi územního plánování. Pro 
všechny případy odnímání ze-
mědělské půdy pak platí zásady 
plošné ochrany půdy podle záko-
na, a  to například přednostně 
využívat pozemky nezeměděl-
ské, dále tzv. proluky v  zastavě-
ném území nebo brownfieldy. 
Z dalších zásad můžeme jmeno-
vat třeba přednostní odnímání 
půdy méně kvalitní, musí-li v ne-
zbytném případě dojít k odnětí.

Co je v současnosti jeho hlavní 
příčinou?

Při každém posuzování žádosti 
o odnětí půdy se hodnotí, zda je 
předložená žádost v  souladu se 
zásadami plošné ochrany země-
dělského půdního fondu. Každá 
žádost o odnětí pozemků je před-
mětem individuálního posouze-
ní, ve kterém se hodnotí nezbyt-
nost odnětí zemědělských po-
zemků ze ZPF pro realizaci da-
ného záměru. Zakopaný pes leží 
v  územních plánech obcí, které 
jsou často zastaralé a neodpoví-
dají aktuální situaci a potřebám 
území, a  za ty jsou odpovědná 
jejich vedení. Opakovaně proto 
i my apelujeme na obce, aby šly 
ke kořenům těchto problémů, 
otevřely své územní plány a změ-
nily je ve prospěch zachování 
zemědělské půdy tam, kde ne-
chtějí její přeměnu na urbanizo-
vané plochy.

Zuzana Fialová

Richardem Brabcem,
ministrem životního prostředí

(opr) – Vláda minulý týden 
schválila novelu rostlinolékař-
ského zákona, podle níž by mě-
ly být  přípravky na ochranu 
rostlin pro profesionální pěsti-
tele označovány čárovými kódy 
jako obrana proti falzifikátům. 
Informovalo o tom Ministerstvo 
zemědělství. Podle důvodové 
zprávy ke schválené novele činí 
falzifikáty dovážené do České 
republiky 17,8 procenta z  pro-
dejů za 930 milionů korun. 
V  evropských státech předsta-
voval prodej falšovaných pesti-
cidů 13,8 procenta. 

Novela stanoví, že informace 
o  pohybech přípravků po re-
publice se budou zaznamenávat 
do úložiště dat, které bude spra-
vovat Ministerstvo zemědělství. 
„Zřízení centrálního úložiště 
dat je klíčovým prvkem pro za-
bezpečení funkčnosti zavádě-
ného systému. Tento systém 
umožní sledovat přípravek v ka-
ždém článku distribučního ře-
tězce. Elektronickou evidencí 
a  dohledatelností původu pří-
pravků na ochranu rostlin by 
se mělo zabránit falšování 
a distribuci těchto přípravků,“ 
sdělil mluvčí ministerstva Voj-
těch Bílý.

Systém by měl obsahovat po-
vinné vedení evidence o  uvá-
dění přípravků pro profesio-
nály v  elektronické podobě. 
„Ta umožní propojení záznamů 
s příslušnými dvourozměrnými 
čárovými kódy a dálkový přenos 
povinně vedených údajů do 
centrálního úložiště dat,“ vy-
světluje zpráva. Novela také za-

vádí definice pro přemnožené 
organismy, které můžou půso-
bit hospodářské škody a  bude 
definovat práh škodlivosti, na 
který bude navazovat zvýšený 
stav a kalamitní stav. Podle no-
vely by zemědělci také povinně 
odevzdávali evidenci použitých 
přípravků a  pomocných pro-
středků na ochranu rostlin elek-
tronicky. Zákon by měl začít 
platit od 1. července 2022.

Vláda také rozhodla, že provo-
zovatelem centrálního registru 
psů, který bude fungovat od 
příštího roku, bude Komora ve-
terinárních lékařů ČR. Registr 
bude neveřejnou evidencí, cenu 
za evidenci si budou účtovat 
soukromí veterináři. Do systé-
mu budou mít přístup soukro-
mí veterináři, státní veterináři 
a policie, která jej bude používat 
například při nalezení zaběhnu-
tého zvířete. Záznamy o  psech 
se budou z  registru vyřazovat 
po 20 letech.

„Za zapsání psa do centrální 
evidence bude cenu určovat in-
dividuálně soukromý veterinár-
ní lékař v  rámci ceny za vakci-
naci proti vzteklině,“ uvedl Bílý. 
Povinnost dovést psa k  veteri-
nářovi ale bude na chovateli. 
Stát předpokládá, že většina 
psů bude zapsána do roku od 
nabytí účinnosti novely, pře-
chodné období ale na to dává tři 
roky.

Novela zákona také ruší po-
vinnost chovatele včelstev, aby 
hlásil neprodleně úhyny včel-
stev nad stanovený limit kraj-
ským veterinářům. 

Ceny likvidují chovatele

„Jsme svědky několika parado-
xů,“ řekl Pýcha. „Zatímco zpra-
covatelé a obchodníci si stěžují, 
že čeští zemědělci nejsou schop-
ni zajistit dostatek suroviny, ze-
mědělcům zůstávají ve stájích 
zvířata, o která není ani za tuto 
likvidační cenu zájem.“ Dalším 
paradoxem je podle něj skuteč-
nost, že ceny zemědělců klesají, 
ale na pultech obchodů je tomu 
přesně naopak a  nepatrný po-
kles ceny masa byl zaznamenán 
až ve druhém pololetí minulého 
roku.

Podle Pýchy tak za poslední 
čtvrtletí obchodníci vydělali navíc 
miliardu korun. Je to nemorální, 
dodal. 

Z propočtů svazu je zřejmé, že 
marže obchodníků dlouhodobě 
rostou, po roce 1999 u  výrobků 
z  masa vzrostly zhruba 2,5krát 
a od roku 2017 se pohybují v prů-
měru přes 40 procent. Producen-
ti naopak chovy prasat prakticky 
dotují, v čemž ale někteří už ne-
chtějí pokračovat. „V  reálu za-

znamenáváme, že se zastavují 
investice do chovů prasat a zá-
roveň zaznamenáváme signály, 
že chovatelé prasnic omezují 
připouštění,“ řekl Pýcha. Podle 
Luky už loni na konci roku 
skončily čtyři podniky s chovem 
1500 prasnic.

Chovatelé upozorňují, že dlou-
hodobě se stavy prasat snižova-
ly, až v posledních letech se po-
kles zastavil. Před revolucí se 
u nás chovalo podle svazu zhru-
ba 313 tisíc prasnic, předloni jich 
bylo 88 tisíc.

Podle údajů Ústavu zeměděl-
ských informací a  ekonomiky 
činí náklady na kilogram vepřo-
vého minimálně 33 korun, do-

dal Luka. Do České republiky se 
podle něj dováží zahraniční pře-
bytky a saldo obchodu s vepřo-
vým masem se v republice stále 
zvyšuje. Jde hlavně o  dovozy 
vepřového z Německa a Španěl-
ska za dumpingové ceny. Vliv 
má i  pandemie, neboť se prak-
ticky zastavil odbyt vepřového 
masa do veřejného stravování. 
A v Německu je africký mor pra-
sat, takže země nemůže vyvážet 
maso do některých zemí mimo 
EU. Čeští zpracovatelé tak podle 
chovatelů nechtějí některé české 
maso brát, protože řetězce si 
seženou levnější ze zahraničí. 
Pětina vepřového se tak z Česka 
vyváží.

 „Vyzýváme Evropskou komisi, 
aby na kritickou situaci u vepřo-
vého masa zareagovala a využila 
prostředky z  krizové rezervy na 
pomoc chovatelům. Zároveň vy-
zýváme zpracovatele a obchodní-
ky, aby se více orientovali na tu-
zemskou surovinu. A  žádáme 
spotřebitele, aby pečlivě vybírali 
obsah svých nákupních košíků 
a  vybírali si kvalitní a  bezpečné 
české maso a  masné výrobky,“ 
uvedl Pýcha. 

„Na zhoršující se situaci v sek-
toru vepřového masa jsme Evrop-
skou komisi upozorňovali již na 
podzim,“ řekl mluvčí Minister-
stva zemědělství Vojtěch Bílý. Po-
dle něj se situací zabývali ministři 
zemědělství EU v minulém týdnu. 
„ČR a dalších 16 členských států 
předložily před jednáním ministrů 
společný dokument, ve kterém po-
žádaly Evropskou komisi o analý-
zu situace a  přijetí opaření na 
podporu sektoru prasat a  vepřo-
vého masa,“ dodal. Eurokomisař 
pro zemědělství Janusz Wojcie-
chowski podle něj uvedl, že komi-
se bude reagovat. 

Oldřich Přibík

  Výkupní ceny prasat klesly v posledním loňském čtvrtletí 
meziročně o 27 %, nyní jsou 24 až 25 Kč/kg v živé váze či 
32,64 Kč/kg JUT.

  Zemědělský svaz uvedl, že se od roku 2017 pohybují marže 
obchodníků v průměru přes 40 %.

  Podle svazu chovatelů prasat skončily koncem roku 2020 čtyři 
podniky s chovem 1500 prasnic.

 Klíčové informace 

Chovatelé prasat prodávají už půl roku za podnákladové ceny a začínají uzavírat chovy. Výkupní 
ceny prasat klesly v posledním loňském čtvrtletí meziročně o 27 procent, nyní jsou 24 až 25 korun 
za kilogram v živé váze či necelých 33 korun za kilogram jatečně upraveného trupu (JUT). 
V obchodech ale podle chovatelů cena tolik neklesla, snížení bylo jen šestiprocentní. Uvedli 
to minulý týden na tiskové konferenci předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha 
a předseda Svazu chovatelů prasat Josef Luka. Zemědělský svaz proto vyzval Evropskou komisi, 
aby na situaci reagovala.

Vláda zpřísnila 
prodej přípravků


