Zemědělství v Ústeckém kraji
Zemědělství na území Ústeckého kraje prochází od 90. let transformací spočívající v členění
zemědělské velkovýroby na jednotlivé zemědělské subjekty a řešení majetkových vztahů
k zemědělské půdě. Pokačuje trend v poklesu počtu zaměstnanců v zemědělské prvovýrobě,
což výrazně ovlivňuje život na venkově. V Ústeckém kraji je přibližně 275,5 tis. ha
zemědělské půdy, což je přibližně 52 % celé rozlohy Ústeckého kraje. Zavedením plošných
dotací v devadesátých letech bylo výrazně ovlivněno zornění zemědělské půdy, rozsáhlé
oblasti především ve vyšších polohách pohraničí byly zcela zatravněny. Po vstupu České
republiky do Evropské unie mohou zemědělci nárokovat dotační podporu Evropské unie.
V současné době má nezastupitelnou roli také stát v podobě nastavení pravidel o prodeji
státní půdy a navracení pozemků, dále dotační politika státu a podpora prosazování
regionálních

potravin.
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zemědělských pozemků jsou pozemkové úpravy. Pozemkovými úpravami lze vytvořit
podmínky pro efektivnější a racionálnější hospodaření na zemědělské půdě.
Intenzivní zemědělské hospodaření je soustředěno do nížinných oblastí kolem řek Labe a
Ohře. Velmi kvalitní úrodné půdy s vysokou bonitou nacházející se v těchto částech kraje
spolu s vhodnými klimatickými podmínkami předurčují toto území k pěstování tradičních
zemědělských plodin (obilniny, řepka olejka, slunečnice, cukrová řepa, chmel otáčivý, ovoce
a zelenina). V podhorských a horských oblastech převažuje zemědělství extenzivního
charakteru (pastva a využívání luk pro získávání píce). Klimatické podmínky Českého
středohoří jsou vhodné pro pěstování ovoce. V Ústeckém kraji má velký význam pěstování
chmele hlavně na Žatecku a Lounsku.
V živočišné výrobě dominuje chov drůbeže. Dále je významný chov prasat a skotu, avšak
stavy těchto zvířat zaznamenaly v posledních letech pokles. Chov ovcí je v kraji méně
významný. V posledních letech jsou ovce využívány také pro udržování porostů stepního
charakteru v Českém středohoří za účelem ochrany chráněných a ohrožených rostlin a
živočichů.

Dotace Ústeckého kraje
Ústecký kraj v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje připravil několik
dotačních titulů, ze kterých finančně podporuje zemědělce a jejich aktivity. Tyto tituly jsou
administrovány odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Dotace do této oblasti od roku 2013 vzrostly téměř o polovinu svého objemu, a to z 13,8

milionu na současných více než 18 milionů připravených ve schváleném rozpočtu na rok
2018. Navíc lze předpokládat, že po rozdělení výsledku hospodaření může být zemědělství
posíleno o dalších více než 5 milionů. Podpora je realizována v následujících programech
(více na www.kr-ustecky.cz):



Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na
období 2014 až 2020 (letos 7 mil. Kč)
Cílem podpory stanovené dotačním rámcem je zachování a obnova lesních ekosystémů
včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity
porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím
poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího
životního prostředí.



Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 (letos 5 mil. Kč)
Dotační titul je určen k podpoře naplňování klíčových cílů vymezených Koncepcí směrů
rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje, tj. zejména udržení a další
rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Ústeckého kraje. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku,
k zajištění poradenství a vzdělávacích akcí pro zemědělské subjekty ad.



Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020
Oblasti podpory (letos celkem 6,1 mil. Kč):
Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého
Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje
Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje
Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje

Další podpora Ústeckého kraje – potravinářské soutěže
Ústecký kraj se každoročně finančně podílí v rámci programu Rodinné stříbro na pořádání
soutěží Regionální potravina a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla
Oráče. Za roky oceňování se vyprofilovali zkušení a kvalitní výrobci, kteří sbírají ceny
pravidelně. Není ale nouze ani o nováčky či malovýrobce, kteří uspějí ve své kategorii a
mohou se do budoucna chlubit oceněným výrobkem, čímž se zvyšuje jejich prestiž a
konkurenceschopnost. Oceněné potraviny se také využívají k propagaci Ústeckého kraje na
nejrůznějších veletrzích při zahraničních návštěvách. Jejich nákup podporuje regionální
producenty a vlastně celé krajské zemědělství.

Další podpora Ústeckého kraje – Farmářské trhy
Aby byl k regionálním potravinám a výrobkům snazší přístup, podporuje Ústecký kraj během
sezóny pravidelné pořádání farmářských trhů, na kterých prodávají své zboží ověření a
spolehliví regionální farmáři, pěstitelé a výrobci potravin, z nichž mnozí se mohou pyšnit
právě cenou Regionální potravina Ústeckého kraje. Období trhů právě startuje, jen během
května se budou konat na 13 místech Ústeckého kraje (Bílina, Blatno, Děčín, Chomutov,
Jirkov, Kadaň, Litoměřice, Louny, Roudnice nad Labem, Strupčice, Teplice, Ústí nad Labem
a Žatec).
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