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WORKSHOP SASKÝCH A ČESKÝCH
ZEMĚDĚLCŮ NA STATKU RÖßLER-HOF
Burkhardtsdorf, Sasko, 9. 11. 2018
Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří zorganizovala workshop zemědělců z Čech a
Saska na statku Rößler-Hof v rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů.
Předsedou zemědělské komise na německé straně je pan Werner Bergelt – jednatel
Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., na české straně je předsedkyní Ludmila Holadová –
ředitelka OAK Most.
Na programu jednání bylo:
 informace o současné situaci v zemědělství (kompenzace škod suchem) – obě strany
si předaly podrobné informace o důsledcích sucha a opatření na podporu zemědělství
v obou zemích
 informace o cenách zemědělských komodit a jejich vývoji
 saská strana informovala o svých zkušenostech s přímým prodejem ze dvora, o čemž
se všichni mohli přesvědčit na místě a využít ho
 zhodnocení projektu „Agrární spolupráce“ – průběžné hodnocení
 exkurze po statku Rößler-Hof – výklad majitele Rolfa Seyfferta a jednatele Wernera
Bergelta
Přivítání členů komise provedl jednatel a předseda komise pan Werner Bergelt.
Workshopu se zúčastnilo celkem 11 osob.
Výměna informací o metodice kompenzací k suchu na obou stranách
V 1. části seznámil, jak jsou určeny kompenzace za sucho na německé straně. Žádosti se
podávají od 15. 10. – 15. 11. 2018. Dotace za škody jsou ve dvou skupinách: 30,1 – 50% a
50,1 – 100%. Na saské straně neobdrží zemědělci téměř žádné kompenzace, protože škody
se pohybují v rozmezí 15 – 20%.

Filosofie poskytování dotací za škody je řešena tak, že kompenzace má nahradit ztráty na
objemných krmivech tak, aby zemědělci nekrachovali – musí doložit daňové přiznání za
poslední 3 roky, jaké byly hospodářské výsledky. Vlastní zdroje mají vliv na výplatu
kompenzací, aby bylo možno zjistit, zda mohou přežít tyto škody. Pokud hospodářské
výsledky jsou dobré – nebudou pobírat žádné náhrady.
Při škodách se bere v úvahu zvýšení ceny obilovin při odbytu – zvýšení ceny u nich bylo
o 10 – 15%.
O metodice na české straně podala informace Ludmila Holadová s doplněním zemědělce
pana Malkuse.
V obou zemích je značná nespokojenost s narůstající byrokracií.
Přímý prodej ze dvora – příklad statku Rößler-Hof
Většina produktů se zpracovává doma a prodává se ze dvora. Přímý prodej je problém –
spotřebitelé kupují raději regionální potraviny než ekologické potraviny. Kladen je více důraz
na regionalitu. V Sasku nejsou jatka – vozí se jinam – sazba 1,63 EUR za 1 kg prasete
zpracovaného na jatkách. Každý zemědělec má tak raději vlastní jatka a řeší u sebe. Přímý
prodej se už dále nerozšiřuje.
Precizní zemědělství
Řeší se ochrana rostlin, hnojení, robotizace atd.
Pracovní síly
Vlastní učiliště – 40 učňů – v okrese Sasko je 350 zemědělských učňů – nepřecházejí však
všichni do zemědělství, ale hledají si lépe placenou práci v jiných oblastech.
Problémy s minimálními platy – od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální plat na 9,10 EUR/hod. –
zaměstnavatelé platí jen minimální mzdu bez prémií a příplatků – ale i tak je velká a pracují
zde hlavně cizinci.
Zastropování
Svaz zemědělců Saska i těch malých je proti zastropování zemědělců. Zemědělec je ten, který
sám pracuje v zemědělství a uživí tím celou rodinu.

Informace o statku Rößler-Hof podal pan Rolf Seyffert
Jde o rodinnou farmu s třemi rodinnými příslušníky. Celkem obhospodařují 120 hektarů
půdy, z toho 80 hektarů orné půdy a 40 hektarů TTP, mají 70 ks dojných krav – kravín,
robotizace, odchov telat, 20 ks býků, 20 ks jalovic, prasata, ovce, kozy, 1 200 hus, 500 ks
kachen, výroba není bio.
Celý statek je pro návštěvníky otevřen po celý rok. Mohou si zde nakoupit celý sortiment
čerstvých výrobků, které tato farma vyrobí. Je zde i možnost posezení ve vlastní kavárně
s cukrárnou a smíšená prodejna zboží. V prodejně nabízejí hovězí, telecí, vepřové maso a
uzeniny – vše z vlastního chovu a porážky; mléčné produkty – jogurty, tvrdé sýry z vlastního
mléka, tvaroh, podmáslí, máslo, ale také čerstvá kuřata a na Vánoce husy. Mají dvě pojízdná
chladírenská auta a dennodenně rozváží vlastní čerstvé výrobky. Majitel firmy pan Rolf
Seyffert ukázal celé své hospodářství členům hospodářské komise, návštěva farmy byla velmi
zajímavá a poučná.
Viděli jsme velké nadšení a lásku k zemědělství celé rodiny i jejich zaměstnanců, jejich
obětavost, um a snahu dosáhnout co nejvyšších cílů. Po celou dobu našeho zasedání proudili
do jejich prodejny kupující a odnášeli si čerstvé zboží.
Na následné exkurzi v tomto příkladném zemědělském statku shlédli účastníci workshopu
automatickou dojící linku, sýrárnu, bioplynovou stanici, chov krav a ovcí.
Přijetí českých účastníků na statku Rößler-Hof bylo velmi srdečné a závěrem si předali
účastníci workshopu malé dárky.
Opět zaznělo, jak potřebná je výměna zkušeností a informací na obě strany.
Další aktivitou projektu bude slavnostní setkání zemědělců v Mostě u příležitosti 25 let
Okresní agrární komory Most a výročí 100 let od vzniku ČSR.
V Mostě, dne 9. 11. 2018
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