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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: 

VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
před více než měsícem jsem byl uveden do funkce ministra 
zemědělství. Do čela resortu jsem se vrátil po pěti letech, kdy 
jsem tuto funkci zastával v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Mé 
postoje jsou sice zemědělské veřejnosti známy, jak z mého 
působení na Ministerstvu, tak i z období, kdy jsem vedl agrární 
a potravinářskou komoru, současná doba ale přináší řadu nových 
problémů, které je třeba řešit. Tvoří se například podoba nové 
Společné zemědělské politiky po roce 2020 a jde teď hlavně 
o to zajistit, aby naši zemědělci prosperovali, měli šanci prorazit 
a najít si pevné místo na společném evropském trhu. Proto by 
podle nás mělo být rozhodnutí o zavedení stropu u přímých 
plateb pro velké zemědělské podniky dobrovolné a na některé 
platby, jako na ekologické zemědělství a citlivé komodity, by 
se žádný strop vztahovat neměl. Nejsme vtom sami. Stejné 
přesvědčení o dobrovolném zastropování vyjádřili v Bruselu 
i ministři tak vlivných zemí, jako je Německo a Francie. Stejně jako 
my usilují o zachování adekvátních rozpočtových prostředků na 
budoucí Společnou zemědělskou politiku. Chceme usnadnit život 
zemědělcům tím, že usilujeme také o snížení byrokratické zátěže. 
Na červencovém jednání ministrů v Bruselu jsem uvedl, že chceme 
mít větší kompetence rozhodovat na národní úrovni, abychom 
mohli lépe reagovat na národní specifika a potřeby. To samé 
chceme pro všechny státy, aby se mohly individuálně rozhodnout, 
jak podporovat například mladé zemědělce, malé a velké 
zemědělce, aby to odpovídalo konkrétním národním specifikům, 
která jsou v každém státě jiná.

Miroslav Toman 
ministr zemědělství
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SPOTŘEBITEL

KVALITNÍ 
POTRAVINY Z REGIONŮ
Dosoutěženo, „dobojováno“! Značku Regionální potravina, která dává výrobkům 
punc kvality, ponese nově 112 výrobků, celkově je jí označeno již 527 produktů ze 
13 regionů Čech a Moravy.

Ocenění Regionální potravina se letos udě-
lovala podeváté. V krajských soutěžích ho 
získají jen ty nejlepší potraviny od malých 
a středních regionálních výrobců. Vítězné 
produkty mají tradiční českou recepturu 
a podíl místních surovin je v nich minimál-
ně 70 %. Výrobky se tak pevně pojí s regi-
onem, může jít například o krajové specia-
lity. Charakterizují je čerstvost, dobrá chuť 
a kvalitní složení. Za spotřebiteli necestují 
stovky kilometrů, ale vzdálenosti mezi 
firmami a obchody jsou krátké, a proto 

i ekologické. Soutěží se v devíti kategoriích, 
v každé může vyhrát jediný výrobek.
Soutěž za dobu své existence získala renomé 
a popularitu. V letošním ročníku se soutěže 
zúčastnilo téměř o polovinu více výrobků 
oproti roku 2010. Produkty přihlášené do 
soutěže hodnotí osmičlenná komise tvořená 
zástupci Ministerstva zemědělství, krajského 
úřadu, Státního zemědělského intervenčního 
fondu, Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární 
komory ČR a Potravinářské komory ČR.

STÁHNĚTE SI APLIKACE!
Pokud hledáte oceněné potraviny v nejbližším okolí či v celé ČR, stáhněte si mobilní 
aplikaci REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Aplikace SÍŤOVKA vám zase zjednoduší nákup, 
vytvoří nákupní seznam prakticky za vás a navíc ho můžete jednoduše pomocí mailu 
nebo SMS přeposlat třeba na jiného člena domácnosti. Nabídne vám konkrétní potraviny, 
upozorní na ty oceněné a představí osvědčené recepty.
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ROZHOVOR

OJÍNĚNÉ BORŮVKY 
Z PROVODOVA
Chandler, Elliott, Elizabeth, Darrow. Pod těmito krásnými jmény se ukrývají odrůdy 
borůvek. V Provodově na Zlínsku se jim opravdu daří. V roce 2005 je tam začal 
pěstovat mladý pár. A my jsme se za ním vypravili ho pro vás vyzpovídat.

Jak jste se k pěstování borůvek 
dostali?
Robert Hustý: Tuhle otázku dostáváme 
dost často a vždycky nad ní přemýšlíme. 
Asi to bylo při návštěvě Lago di Garda 
v Itálii, kde byla malá farmička s borůvkami. 
Zalíbila se nám. Řekl bych, že to byl takový 
impuls…

Jak by správná borůvka měla 
vypadat?
Martina Hustá: Správná borůvka by 
měla mít takový bílý povlak. Pokud je 
vyleštěná, znamená to, že byla dlouho 
v teple, což je špatně.
Robert: Borůvka by měla být ojíněná…

Asi to nejsou stejné borůvky jako 
v lese – jaké existují odrůdy?
Robert: Nejde o stejné borůvky jako 
v lese. My zde máme šlechtěné kanad-
ské odrůdy, například Chandler, Elliott, 
Elizabeth či Darrow. Pěstujeme rané, ale 
i pozdní odrůdy.
Martina: Odrůd borůvek je hodně, 
celkem jich je přes 400. Přirovnala bych to 

k jahodám. Chuť lesní a zahradní jahody je 
naprosto odlišná. A tak je to i s borůvkami.

Je rozdíl mezi českými 
a zahraničními borůvkami?
Robert: Zahraniční borůvky jsou méně 
sladké, což je dáno tím dovozem. České 
borůvky jsou čerstvé, protože několik 
hodin po utržení jsou v prodeji a nemusí 
nikam cestovat. Rozdíl je i ve velikostech. 
Do Česka se dováží především malé 
borůvky.

Máte nějaké rady pro nákup 
borůvek? Na co si dát pozor?
Robert: Nejlepší je nakupovat borůvky 
přímo od pěstitelů na jejich farmách, 
protože kupujete čerstvost. Bohužel lidé 
jsou odkázáni i na ty z dovozu, protože 
u nás není dost pěstitelů, kteří by pokryli 
poptávku. Pro porovnání: v Polsku mají 
přes 10 tisíc hektarů ploch borůvek, ty 
naše dosahují 40 hektarů. Pokud spotřebi-
tel kupuje borůvky v obchodě, máme pro 
něho jednoduchou radu: otevřít krabičku 
a pořádně se podívat.
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Borůvky jsou označovány za 
zázračný všelék? Jsou skutečně tak 
zdravé?
Martina: Tohle drobné ovoce je velkým 
zdrojem vitaminu C, takže pomáhá posilo-
vat imunitní systém a je takovou prevencí 
před různými infekčními onemocněními. 
Pomáhá při střevních potížích, zlepšuje 

zrak, má blahodárné účinky na ledviny 
a močové cesty. Čaj z borůvkových listů 
pomáhá diabetikům snižovat hladinu cukru 
v krvi.

Je cena při nákupu borůvek 
určující?
Robert: Cena není určující. Zájem 
o české borůvky je velký. Zákazníci si 
uvědomují, že pokud chtějí kvalitu, musí ji 
i zaplatit.

V poslední době jsou jedním 
z velkých témat pesticidy v ovoci 
a zelenině? Jak to vidíte vy?
Robert: Bez pesticidů borůvku nevypěs-
tujete. Kdybychom na jaře nestříkali pupen 
a květ, tak by plíseň všechno sežrala. Při 
postřicích ale dodržujeme všechny ochran-
né podmínky.
Martina: Musím se tomu smát. Trend 
dnešní doby je takový, že lidé nechtějí 
chemii v potravinách, přitom pak kupují 
velká naleštěná krásná jablka, protože se 
strupem by si ho nekoupili.

Jaký máte rozsah polí?
Robert: Celkem máme 3 hektary. 

K sadům máme ještě školku, kde máme 
sazeničky k prodeji. Produkce borůvek je 
vždy závislá na počasí.

Jakým způsobem borůvky sbíráte, 
ručně asi ne… nebo ano?
Robert: Existují kombajny, ale jelikož 
máme na farmě sloupy, sbíráme ručně.

Prodáváte čerstvé borůvky nebo je 
taky zpracováváte?
Martina: Bohužel už není v našich silách 
borůvky zpracovávat. Těžké by bylo i pro-
razit na trh, protože ukrajinské mražené 
borůvky koupíte kilogram za stovku. A na 
tuto cenu bychom se nikdy nedostali, 
protože zaměstnanci na Ukrajině pracují 
za velmi nízké platy.

TREND DNEŠNÍ 
DOBY JE 
TAKOVÝ, ŽE LIDÉ 
NECHTĚJÍ CHEMII 
V POTRAVINÁCH, 
PŘITOM PAK KUPUJÍ 
VELKÁ NALEŠTĚNÁ 
KRÁSNÁ JABLKA, 
PROTOŽE SE 
STRUPEM BY SI HO 
NEKOUPILI.
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Které jídlo z borůvek je vaše 
nejoblíbenější?
Robert: Bublanina, tvarohové knedlíky.
Martina: Bublanina.

Na vaší farmě máte i samosběr? 
Je o něj zájem? Kdo si nejčastěji 
přijede natrhat borůvky?
Robert: Samosběr je stále atraktivní. Lidé 
mohou sbírané borůvky ochutnat, takže vědí, 
co sbírají. Jezdí k nám lidé všech věkových 
kategorií, máme však jedno omezení, neradi 
vidíme děti do 15 let. Často se nám stávalo, 

že pobíhaly a ničily rostliny apod. Malé děti 
sbírání borůvek baví jen několik minut.

Jsou nějaká doporučení, 
co bychom měli udělat 
s borůvkami, když je koupíme? 
Jak je například skladovat? Kdy 
je spotřebovat?
Martina: Pokud jsou borůvky tuhé, ne-
jsou prasklé, vydrží až 14 dní. Skladovat 
by se měly v lednici. Také je dobré je 

umývat až těsně před konzumací, proto-
že mokré začnou v lednici hnít.

Borůvková sezona končí 
v závěru září… Co pak děláte na 
farmě?
Robert: Jde o celoroční práci. Borůvky se 
sklízí od konce června do konce září. Letos 
to tedy bylo díky teplému počasí dříve, už od 
půlky června. Jakmile však skončí sběr, musí-
me připravit keříky na zimu, v zimě je pros-
tříhávat apod. Velká práce je i se sazeničkami, 
které musíme před mrazy ochránit.

Martina: Stále něco děláme: stříháme, 
hnojíme, zasíťováváme, sbíráme…

Jak se vydařil letošní rok?
Robert: Oproti loňskému roku, kdy přišly 
jarní mrazíky, to letos vypadá dobře.

Jaké máte plány do budoucna?
Robert: Rádi bychom rozšířili farmu 
o nějaký ten hektar a udělali závlahy na 
ořešáky.
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EKONOMIKA

CO ČECH, 
TO HOUBAŘ…
Sbírání lesních plodů je pro Čechy národním hobby. Loni jich v lesích nasbírali 
41,3 tisíce tun v hodnotě 6,635 miliardy korun, v přepočtu tedy skoro deset 
kilogramů na domácnost.

Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, 
kterých lidé v tuzemsku nasbírali 27,7 tisíce 
tun za 4,6 miliardy korun. Česká republika 
tak patří mezi země s nejvyšší koncentrací 
houbařů na světě. Dále to jsou borůvky 
(7 tisíc tun za 1 miliardu korun) a mali-
ny (2,2 tisíce tun za 367 milionů korun). 
Nejméně se sbírají bezinky a brusinky. 
Každý Čech loni do lesa zavítal v průměru 
20,6krát. Výrazně vyšší návštěvnost lesů je 
ve Středočeském kraji, kam jezdí na houby 
i Pražané.

Na rozdíl od mnoha jiných zemí u nás není 
sběr darů lesa regulovaný. V Německu 
je omezení na množství kilogramu nasbí-
raných hub na osobu, Italové zase platí 
za vstup do lesa a ve Švýcarsku můžete 
houbařit pouze v určitých dnech. Pokud 
se tedy již vydáte do českých lesů, važte si 
volného vstupu. Nezapomínejte na to, že 
les je náš kamarád. Buďte ohleduplní ke 
stromům a nerušte lesní zvěř. Ani vy byste 
nebyli rádi, kdyby vám jeleni troubili doma 
při vašem oblíbeném filmu.

Houby v počtu kil ved
ou, 

nasbírám
e jich

6,67 kg

Borůvky se těší velké oblibě, 
loni jsme jich natrhali

1,71 kg

V košíku jsme si odnesli
0,54 kgmalin

Celk
em jsm

e na
shro

máždili

0
,5

4
 k

g

bezin
ek

Ostružin jsme nanosili

0,36 kg Loni jsme z lesa přinesli0,11 kg
brusinek

množství je uvedeno v kg/domácnost za rok 2017

07www.eagri.cz

http://www.eagri.cz


Katalog obsahuje informace o skladova-
cích možnostech institucí ve všech krajích 
a okamžitě jej mohou využít vlastníci lesů 
i zpracovatelské firmy. Rozsáhlá kůrovcová 
kalamita a několik větrných smrští v ČR 
i v sousedních státech totiž zahltily dřevoz-
pracující kapacity, takže dle odhadu nebude 
do konce roku možné najít odbyt až pro 
2,4 milionu metrů krychlových kalamitního 
dřeva ze státního i soukromého majetku.
Na přípravě katalogu dočasných skladů 
dříví jsme spolupracovali s Ministerstvem 
obrany, Českými drahami, Správou želez-
niční dopravní cesty, Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Státním 
pozemkovým úřadem, Správou státních 
hmotných rezerv a Asociací krajů České 
republiky, které vytipovaly vhodné plochy 
ve své správě a vlastnictví. Katalog budeme 
průběžně aktualizovat, k nahlédnutí je na 
našem webu v záložce lesnictví/pěstování 
a ochrana lesů.
Z kapacitních důvodů nemůžeme poskyt-
nutí skladovacích ploch zprostředkovávat, 

zájemci o využití konkrétních ploch ke 
skladování se musí domlouvat přímo s pří-
slušnými kontaktními osobami uvedenými 
v katalogu u jednotlivých ploch.

V JEDNOTĚ JE SÍLA
Kůrovcovou kalamitu musíme řešit všichni, 
navrhli jsme proto založit s Hnutím DUHA 
společnou platformu odborníků z minis-
terstev, lesnických organizací a ochránců 
přírody, kteří by nastínili jak okamžité, tak 
výhledové řešení, včetně změn legislativy 
ke zlepšení druhové skladby i zdravotního 
stavu lesů.

SPOLUPRÁCE S ROMY
V souvislosti s kůrovcovou kalamitou jsme 
zástupcům ostravské Asociace romských 
podnikatelů a spolků ČR nabídli konkrétní 
pracovní činnosti, které by v lesích mohli 
vykonávat dlouhodobě nezaměstnaní. Při 
potírání kalamity způsobené kůrovcem 
a polomy by mohli například těžit dřevo 
nebo sázet stromky při zalesňování.

PŘÍRODA

S KALAMITNÍM DŘÍVÍM 
DO SKLADŮ
Pro vlastníky lesů a zpracovatele dříví jsme připravili podrobný elektronický 
katalog volných ploch využitelných k dočasnému skladování dříví. Reagujeme tak na 
vysokou poptávku po skladovacích prostorách vzhledem k nutné těžbě po větrných 
kalamitách a poškození kůrovcem.

MZE SPOLEČNĚ 
S HNUTÍM 

DUHA ZALOŽILY 
PLATFORMU 

ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ 
BUDOU HLEDAT 

ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍ 
KŮROVCOVÉ 

KALAMITY.
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Kateřina (38) vždy snila o práci se zvířaty. 
Má k nim vztah už odmalička, když se 
jako dítě chodila s otcem dívat na koně 
do Jezdeckého klubu Baník Ostrava. 
S úsměvem vzpomíná, jak jako „náctiletá“ 
pomáhala v JZD, kde ji péče o zvířata moc 
bavila. Když Kateřina minulý rok zvažovala, 
co bude dělat po rodičovské dovolené, 
našla projekt Vzdělávání praxí. A vzhledem 
k tomu, že v něm klub „z jejího dětství“ 
nabízel toto vzdělávání na pozici Chovatel-
ošetřovatel zvířat, neváhala a do projektu 
se zapojila.
Pro Kateřinu to byla skvělá příležitost, 
jak získat praxi v oboru zemědělství 

a veterinární péče, navíc u jejích oblíbe-
ných koní. Poskytovatel jejího vzdělávání 
praxí Jezdecký klub Baník Ostrava funguje 
už od roku 1968 a patří mezi nejstarší 
kluby v ČR. Kromě toho, že připravuje 
na parkurové soutěže 40 koní, také řadu 
těchto závodů organizuje. Kateřina se učila 
pečovat o zdraví koní, připravovat a dávko-
vat krmiva, asistovat při přesunech zvířat 
nebo udržovat stáje. Pomáhala i s pří-
pravou 54. ročníku Velké ceny Ostravy. 
Po dobu praxe v rozsahu 320 hodin se 
Kateřina svým přístupem k práci v jezdec-
kém klubu osvědčila a získala nabídku další 
spolupráce.

KARIÉRA

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 
POMÁHÁ PLNIT 
KARIÉRNÍ SNY
Když je práce i vašim koníčkem, rozhodně patříte mezi šťastlivce. Někdy ale na 
sobě musíte nejprve zapracovat a jít tomu naproti. Příběh Kateřiny (38) je toho 
příkladem. Aby si splnila svůj sen, absolvovala vzdělávání praxí na pozici Chovatel-
ošetřovatel zvířat.

„Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“ realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková 
organizace MPSV. Projekt je financován z ESF a státní rozpočtu ČR. Více informací o projektu 

najdete na www.vzdelavanipraxi.cz nebo na infolince 775 881 408.
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OPĚT POLSKÁ JABLKA 
S PESTICIDY
Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce zjistila nadlimitní přítomnost pesticidů 
v nebalených jablkách odrůdy Gala Polska. 
Inspektoři je odebrali v prodejně spo-
lečnosti Ahold Czech Republic v Novém 
Jičíně. Letos jde o čtvrtý podobný případ 
u polských jablek.

ZÁKAZ PROBLÉMOVÝCH 
DOVOZŮ
Ministr Miroslav Toman v polovině čer-
vence v Bruselu jednal s ministrem země-
dělství a rozvoje venkova Polska Janem 
Krzysztofem Ardanowskim o nekvalitních 
potravinách, které se k nám dovážejí. 
Svého polského kolegu upozornil, že je při-
praven zakázat dovoz výrobků od firem, 
které se prohřeší proti potravinovému 
právu.

NOVÉ VINOHRADY
Vinaři letos v tuzemsku vysadili 178 hek-
tarů nových vinic. Jejich celková plocha tak 
vzrostla na 18 125 hektarů.

V ZEMĚDĚLSTVÍ PRACUJE 
100 TISÍC LIDÍ
Počet pracovníků v zemědělství loni 
klesl o 0,2 % na zhruba 100 tisíc lidí. 
Zpomaluje se tak dlouholetý úbytek, 
předloni byl pokles 0,7 % a v předcho-
zích letech byl ještě vyšší. Více než 42 % 
zemědělců je ve věku mezi 45 a 59 lety. 
Průměrná mzda v oboru činila 23 713 ko-
run měsíčně.

PŘES 3 TISÍCE ŽÁDOSTÍ 
NA SUCHO
O kompenzaci škod za loňské sucho pro-
jevili zemědělci velký zájem. Státní země-
dělský intervenční fond přijal 3 232 žádostí, 
předpokládaný celkový požadavek země-
dělců se pohybuje ve výši 1,16 miliardy 
korun.

PRODUKCE RYB ROSTE
Loňská produkce ryb se meziročně zvýšila 
o 3,5 % na 21 685 tun, byla tak nejvyšší za 
posledních 20 let. Nejvíce se tradičně loví 
kapři, jejichž produkce loni vzrostla mezi-
ročně o půl procenta na 18 460 tun.

RYCHLEJŠÍ POVOLENÍ PRO 
MALÉ RYBNÍKY
Chceme podpořit udržení vody v kraji-
ně, a proto hodláme urychlit povolování 
pro stavby malých rybníků na vlastním 
pozemku. Do velikosti 2 hektarů bez 
státní dotace by nebylo nutné stavební 
povolení. O záměru již jednal ministr 
zemědělství Miroslav Toman s představiteli 
Ministerstva životního prostředí.

JEDNODUŠŠÍ 
ZEMĚDĚLSKÁ 
LEGISLATIVA
Ministr Miroslav Toman v Bruselu navrhl 
mnohem větší zjednodušení Společné 

VÝBĚR ZPRÁV

VÝSADBA NOVÝCH 
VINIC, DALŠÍ 
TOXICKÁ JABLKA 
Z POLSKA, CESTOVÁNÍ 
S „MAZLÍČKY“
Polská jablka počtvrté s pesticidy. Stát bude věnovat větší pozornost problémovým 
potravinám, jejich dovozcům bude hrozit stopka. Veterináři mají na střeše včely. 
Rady na bezstarostné cestování s kočkou nebo psem. A odstraňování byrokracie…
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zemědělské politiky, než v současnosti 
navrhuje Evropská komise. O konkrét-
ních detailech předložených legislativních 
návrhů k zemědělské politice bude ministr 
Toman jednat osobně s komisařem pro 
zemědělství a rozvoj venkova Philem 
Hoganem na jejich bilaterálním setkání 
v září. Více o tématu zde.

POČET VINOTÉK ROSTE
Poté, co loni v dubnu začala platit novela 
zákona o vinohradnictví a vinařství, se 
mnozí provozovatelé vinoték obávali, 
že jejich počet klesne. Čísla však hovoří 
o opaku. Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce nyní eviduje přes 6 000 vinoték, 
loni jich bylo v Česku 5 704.

PŘEDPOVĚĎ VÝNOSŮ
Tvůrci projektu Intersucho spustili další 
informační službu pro zemědělce, a to 
předpověď výnosů hlavních plodin. Data 
vychází ze zpráv sesbíraných od agronomů 
v terénu a družicových snímků stavu vege-
tace. Více na oficiálních stránkách.

MOR MALÝCH 
PŘEŽVÝKAVCŮ 
NA ÚZEMÍ EU
Na začátku července se na území EU 
poprvé objevila nebezpečná nákaza 
zvířat – mor malých přežvýkavců. 
Dvě ohniska byla postupně potvrze-
na na území Bulharska blízko hranic 
s Tureckem, kde se nemoc dlouhodobě 
vyskytuje. Infekce není nebezpečná pro 
člověka. Nejvíce vnímavé k nákaze jsou 
kozy a ovce, pro které může být smr-
telná. Státní veterinární správa proto 
upozorňuje chovatele a obchodníky na 
možná rizika zavlečení nákazy do čes-
kých chovů. Těm lze předejít především 
důsledným dodržováním zásad biologic-
ké bezpečnosti.

VETERINÁŘI „VČELAŘÍ“
Střecha pražského sídla Státní veterinární 
správy má nové obyvatelky. Ve spolupráci 
se Státním veterinárním ústavem Praha 

zde byly instalovány včelí úly. Kromě 
budoucí snůšky medu mají střešní včely 
přispět k osvětě a propagaci včelařství, ale 
i k biodiverzitě v centru hlavního města. 
V Praze veterináři evidují přes 750 vče-
lařů a více než 5 000 včelstev. Pokud 
jde o střešní stanoviště včel, Praha drží 
v rámci ČR primát s 19 místy, v celé ČR 
jich je 38.

STROM ROKU 2018
Odstartovala soutěž o letošní titul Strom 
roku 2018. Do finále postoupilo 12 stromů 
z jedenácti krajů, vítěze čeká evropské 
kolo soutěže. Hlasování v anketě je zpo-
platněné a peníze získané pro jednotlivé 
finalisty se využijí k jejich ošetření či novým 
výsadbám. Loni anketu, kterou pořádá 
Nadace Partnerství, vyhrál ořešák z Kvasic 
na Kroměřížsku.

OCENĚNÍ PRO 
APLIKACI PROTIEROZNÍ 
KALKULAČKA
Uspěli jsme v soutěži o Ceny SDGs v rám-
ci Cílů udržitelného rozvoje, které přijala 
OSN. Za projekt Protierozní kalkulačky 
jsme získali Cenu odborné poroty a druhé 
místo v kategorii Veřejná sféra. Aplikace 
pomáhá zemědělcům při rozhodování, 
jaká protierozní opatření učinit. Kalkulačku 
jsme vytvořili ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 
Najdete ji zde.

ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA 
S NAUČNOU STEZKOU
Střední škola hospodářská a lesnická ve 
Frýdlantu na Liberecku dokončila naučnou 
zemědělskou stezku. Jsou na ní k vidění 
školní vinice, chmelnice, ovocný sad a po-
líčka se zemědělskými plodinami. Stezka 
bude sloužit nejen studentům, ale také 
veřejnosti, aby se seznámili s tím, co se 
v Libereckém kraji i mimo něj pěstuje či 
kdysi pěstovalo.
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JESETEŘI SE VRACÍ…
I v letošním roce se Povodí Moravy zapo-
juje do projektu, jehož cílem je návrat je-
setera malého do moravských řek. Plánuje 
jich vysadit pět tisíc a pro obnovu populace 
této ryby v řekách chystá stejné množství 
plůdků vysazovat až do roku 2021.

BOHATÁ SKLIZEŇ?
První odhady sklizně ovoce ukazují na pří-
znivou úrodu. Meziročně by měla vzrůst 
o 55 % na nadprůměrných 180 tisíc tun. 
Hlavním pěstovaným druhem na našem 
území je stále jabloň. Její odhadovaná 
sklizeň činí 150 279 tun. Největší nárůst 
oproti průměru se projevuje ve sklizni 
hrušní, která je 68 %. Toto navýšení není 
zapříčiněno jen letošním dobrým rokem, 
ale i věkovou strukturou tohoto druhu. 
Vyplývá to z informací Ústředního kon-
trolního a zkušebního ústavu zeměděl-
ského.

STIPENDIUM 
PRO STUDENTY
Vodňanská Fakulta rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity nabídne studentům 
jako jedna z prvních vysokých škol stipen-
dium hned po nástupu. Přijatý uchazeč 
může získat až 10 tisíc korun, a to na zákla-
dě svých středoškolských studijních výsled-
ků. Více se dočtete v tiskové zprávě zde.

ČEŠI SI OBLÍBILI 
RŮŽOVÁ VÍNA
Tuzemští vinaři loni vyrobili rekordní počet 
růžových vín. Použili na ně více než 10 % 
z celkem 860 tisíc tun sklizených hroznů. 
Do prodeje poslali 6,66 milionu litrů růžo-
vého vína, v roce 2008 to bylo 1,7 milionu 
litrů vyrobených z 2 % sklizených hroznů.

STOP GLYFOSÁTU V BRNĚ
Brno chce přestat používat glyfosát, který 
tamní zahradníci používají k hubení plevele 
a nežádoucích rostlin při údržbě zeleně. 
Nařízení by mělo platit od roku 2020.

NA DOVOLENOU 
S „MAZLÍČKY“
Pokud cestujete do zahraničí ve společ-
nosti zvířete, nezapomínejte na příslušné 
unijní nařízení. Při cestě do jiného člen-
ského státu EU, musí být zvířecí společník 
označen mikročipem splňujícím příslušné 
ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. 
Uznáváno je také označení zvířete teto-
váním, musí však být jasně čitelné a pro-
kazatelně provedeno dříve než 3. čer-
vence 2011. Před cestou si chovatel musí 
u schváleného soukromého veterinárního 
lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí 
ve všech členských státech EU. V pasu 
musí být uvedena osoba, kterou zvíře do 
zahraničí doprovází, touto osobou bývá 
zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází 
někdo jiný, musí mít písemné zmocnění 
majitele. O dalších podmínkách pro cesto-
vání se zvířaty do zahraničí se dočtete na 
webu Státní veterinární správy.

SBĚRAČSKÝ REKORDMAN
Oldřich Sýs z Františkodolu je borůvkovým 
šampionem. V letní sezóně od 10. června 
dokázal natrhat 801 modrošedých plodů 
této léčivky. Ač by mohl usilovat o zápis do 
České knihy rekordů, takové popularizaci 
se brání.
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ZEMĚ ŽIVITELKA

více než

500
vystavovatelů

45. 
ročník 

mezinárodního agrosalónu

23. – 28. srpna 2018
denně od 9 do 18 hod., poslední den do 17 hod.

Výstaviště 

České Budějovice

přes

21 000 m2

výstavní plochy

očekávaná návštěvnost

110 000
návštěvníků


