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Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích se dne 18.9. 2018 konalo velké setkání zemědělců.
V rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů se konal workshop saských a 
českých zemědělců a zároveň zde bylo výjezdní zasedání zemědělské komise při R ÚK.

Po přivítání saské delegace proběhl workshop k výměně zkušeností – informace o stavu 
zemědělství v Sasku a v Česku. O vývoji zemědělství v Česku informovala Ludmila Holadová, 
ředitelka OAK Most a předsedkyně zemědělské komise při Euroregionu Krušnohoří na české 
straně, o stavu zemědělství v Sasku informoval jednatel Agrární komory Sasko a předseda ZK 
na německé straně pan Werner Bergelt.

Informace se týkaly těchto okruhů:

 Výsledky sklizně obilovin a řepky za rok 2018

 Sucho – stav, opatření, pomoc státu

 Ceny zemědělských komodit – současnost a prognóza

 SZP po r. 2020 – příprava – výsledky jednání v Bruselu – opatření, zastropování atd.

Výměna oboustranných informací byla velmi zajímavá, Ústecký kraj oproti Sasku je na tom 
daleko hůře, pokud jde o výnosy obilí a řepky. U obilovin u nás 5,14 t/ha, v Sasku 6,14 t/ha. U 
nich je to jen nižší o 10 % než v roce 2017. U nás horší výsledky o 25 – 30 %. U řepky v Sasku 
výnosy 3,3 t/ha (o 15 % nižší výnos než v minulých letech).

V Sasku se pracuje převážně bezorebně, což znamená nižší výpar vody. Zatíženost mají 
0,6 VDJ/ha, takže malé množství obilí prodávají, nechávají plochy na krmení, 50 % ploch je 
pro získávání krmení, zbytek plodiny na orné půdě a kukuřice na siláž. U kukuřice výnosy 
80 až 90 % normálu.
První a druhá seč TTP v Sasku byla dobrá, 3. a 4. seč bude nižší, většina pastevních areálů 
zahání dobytek do stájí.
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Podpora boje proti suchu – SRN je rozděleno na části – je stanovena havarijní vyhláška 
k suchu – o kompenzacích se jednalo 21. 9.  – spolkové kompenzace mají činit 356 mil. EUR, 
navrhla ministryně zemědělství – potřebují však 2x tolik 

Bude rozděleno:

 Pod 2 500 EUR – žádná kompenzace

 Max. 500 000 EUR pro 1 podnik – bude požadováno předložení finančních prostředků 
na běžném účtu.

 Je minimum zemědělců, co vůbec nic nesklidili.

 EU odsouhlasila, že od 15.10. se budou vyplácet dotace – k 31.12. mají být plně 
vyplacené.

Ceny všech komodit vzrostly – celkem o 10%

 Pšenice 18 – 20 EUR/t

 Žito 15 EUR/t

 Řepka 35 EUR

 Balík sena (2,5 Q metrák) – 100 EUR (2.500 EUR)

 Kukuřice 3,4 EUR – siláž 12 EUR

Vývoj cen se bude dále zvyšovat.

Společná zemědělská politika po roce 2020

Vývoj zemědělské politiky v EU je horší než sucho. Sucho je jednou za 5 let, SZP je natrvalo 
každý rok pro všechny zemědělce. Návrhy EK jsou jenom návrhy, které se budou dále 
prodiskutovávat. Zastropování – Česko, Sasko atd. na 60000 EUR bude dělat velké problémy.
Další rozvoj zemědělství nehraje žádnou roli – je likvidační.
Výměry farem v Sasku jsou 400 – 500 ha, ale také 4 000 ha a více. Na západě SRN jsou farmy 
velikostně daleko menší – tolik je to neovlivní.
Ten kdo 100 % vydělává ze zemědělství bude krácen. Předpokládá se, že bude přechodné 
období, neboť zatím nedošlo k žádné dohodě.

Diskuze byla bohatá, výměna zkušeností se saskými zemědělci bude pokračovat ve všech 
oblastech v měsíci listopadu. Čeští zemědělci byli pozváni na mistrovství v orbě do SRN, 
naopak saské zemědělce pozvala Ludmila Holadová na oslavy 25 let OAK Most a 100 let 
vzniku ČSR dne 22.11.2018 v Mostě.

Závěr:

Společný česko-saský workshop splnil svůj účel, zemědělská komise při radě Ústeckého kraje
byla informována o stavu zemědělství v česku a Sasku, zejména pokud jde o problémy sucha, 
dopady na živočišnou výrobu a pomoc státu navrženými kompenzacemi.

V Mostě, dne 19. 9. 2018
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