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Na letošní 21. ročník výroční konference, pořádaný společností VVS Verměřovice s. r. o. v Mistrovicích,
přijali pozvání ministr zemědělství, viceprezident Agrární komory ČR, majitel mlékárny a privátní
veterinární lékař. Přednášeli tedy odborníci v oblasti společné zemědělské politiky, odchovu telat,
chovu dojnic, zpeněžování i zpracování mléka.
Alena Ježková
Po zahájení konference se ujal
slova ministr zemědělství Marian Jurečka a hovořil o společné
zemědělské politice Evropské
unie i o chystaných podporách
živočišné výroby. Zmínil se
o nutnosti naučit spotřebitele
kupovat české potraviny a také
o kampani České Vánoce s regionální potravinou. Závěrem doporučil přítomným posluchačům, aby i oni vysvětlovali to, že
když spotřebitelé nakoupí produkty od české firmy či společnosti u nás podnikající, jež odvádí daně, zaměstnává lidi, kteří
platí sociální a zdravotní dávky,
nakupují za své platy výrobky
opět od takových firem, peníze
zůstávají v české ekonomice. Ta-



 Klíčové informace
 Jednadvacátý ročník výroční konference firmy VVS

Verměřovice s. r. o. se tradičně konal v Mistrovicích, hostinci
U Novotnů. Sál byl zaplněn do posledního místečka.
 Pozvání přijal ministr zemědělství Marian Jurečka a dalšími
přednášejícími byli viceprezident Agrární komory ČR
Ing. Bohumil Belada, majitel mlékárny Orerro v Litovli
Roberto Brazzale, privátní veterinární lékař MVDr. Jiří
Davídek a společnost VVS SK zastupoval Ing. Roman Mokráň.
 Programem konference provázel návštěvníky Ing. Jiří
Burdych, o činnosti pořádající společnosti hovořil Ing. Václav
Brynda, který při závěrečné exkurzi seznámil zájemce
s provozem výroby ve Verměřovicích.
italské řemeslné tradice. Sýry
jsou z 95 % exportovány, a to
s velkým benefitem pro českou
ekonomiku.
Roberto Brazzale věnoval část
své přednášky mléčnému balíč-

a seznámil posluchače s očekávánými, respektive vyjednanými
dotacemi. Z citlivých komodit
bude mimo jiné podpořen i chov
skotu, počítá se s rozdělením
1,36 mld. korun na dojné krávy

Na konferenci přijal pozvání
ministr zemědělství Marian
Foto Alena Ježková
Jurečka

Roberto Brazzale je prezidentem představenstva sýrárny Orerro, a. s.,
která z českého mléka vyrábí sýry typu parmezán

ké zemědělci by si logiku věci
měli uvědomit, podívat se, jak
vypadá jejich mechanizace, jakým autem jezdí, kde nakupují
pro zvířata například minerální
výživu a podobně. V diskusi potom ministr odpovídal na dotazy
o cenách mléka i zdraví zvířat.

ku, souboru předpisů týkajících
se mléka, jenž byl zveřejněn
v březnu 2012, v plné platnosti je
od 3. 10. 2012 a je použitelný do
30. 6. 2020. Mléčný balíček je
politicky oslavován jako dobré
opatření, ale podle Roberta Brazzaleho bylo jeho přijetí chyba,

Foto Alena Ježková

a 657 mil. korun na krávy bez
tržní produkce mléka. Odhad
sazby na jednu krávu je podle
Ing. Belady zhruba 3800 Kč. Vedle toho bude podpořen chov
skotu přes proteinové plodiny
s podmínkou minimálního zatížení 3 DJ/ha. Platby na jednu

které ovlivňují odchov telat a jalovic. Cíli odchovu jalovic musí
být zvládnutí porodu a poporodního období, udržení jejich
dobrého zdravotního stavu, zajištění bezproblémového přechodu z mléčné výživy na rostlinnou, tedy na přežvýkavce,
využití období nejlepšího růstového potenciálu zvířete a potenciálu pro budoucí produkci
mléka, včasné zabřeznutí a otelení, a to vše za rozumnou cenu. Kritickými obdobími v odchovu telat je porod, napojení
mlezivem, ustájení, způsob
mléčné výživy, přechod na krmení starterem, odstav a následné skupinové ustájení.
V odchovu telat se používá jak
klasický program, tak intenzivní
krmení. Klasický odchov spočívá v napájení telat mléčnou náhražkou s koncentrací 10–12,5 %
sušiny standardního typu 20 : 20
(20 % tuku a 20 % proteinu) dvakrát denně v množství dva litry.
Starter s 16–18 % NL se podává
denně od třetího dne života a odstavuje se co nejdříve při spotřebě starteru 1 kg denně. Tele si
tak určí, kdy bude odstaveno.
Cílem je rychlý přechod na starter a nízká cena odchovu, ale rizikem je pomalý růst telat, nedostatek energie a vyšší riziko jejich úhynu, zejména v zimních
měsících.
Program intenzivního růstu
spočívá v dávkování kvalitní
mléčné náhražky až ve dvojnásobném množství. Cílový denní
přírůstek je tak zhruba 1 kg
hmotnosti v prvních 5–7 týdnech. U telat rostou kosti a svalovina a cílem je využít potenciálu růstu a naprogramovat jalovice na rychlý přírůstek svaloviny
po celý odchov až do otelení. Rizikem systému je to, že veškeré
výhody končí s onemocněním
telete. V některých studiích byl

Posledním bodem programu byla návštěva výrobny minerálních a doplňkových krmiv ve Verměřovicích s těmi nejmodernějšími technologiemi

Trh s mlékem a mléčnými
výrobky
O perspektivě mléčného sektoru v kontextu světového trhu
ve své přednášce mluvil Roberto
Brazzale, majitel sýrárny Orrero
a místopředseda Českomoravského svazu mlékárenského
(ČMSM). Orrero, a. s., je největší sýrárnou v České republice
a podílí se téměř jednou třetinou
na celkovém vývozu sýrů. Mléko je zpracováno na sýry podle

protože obsahuje řadu nedostatků a nesrovnalostí, které ohrožují reformy a růst mlékárenského odvětví. Řekl, že považuje za
nezbytné bránit nabytou ekonomickou svobodu získanou spíše
z naléhavé potřeby než zásluhou
těch, kteří jsou u moci.

Český chov skotu
Viceprezident Agrární komory
ČR Ing. Bohumil Belada přednášel o konkurenceschopnosti českých chovatelů po roce 2015

krávu budou asi 1300 Kč/kus,
takže celková platba z prvního
pilíře by měla být asi 5100 Kč na
jednu krávu. Zmínil se mimo jiné
o článku 34 nařízení Evropské
komise o dobrých životních podmínkách zvířat. V oblasti chovu
skotu půjde o 400 mil. Kč určených pro dojené krávy.

Odchov telat a jalovic
Privátní veterinární lékař
MVDr. Jiří Davídek se ve své
přednášce zaměřil na faktory,

počet nemocných telat ve skupině s intenzivním krmením vyšší
než u kontrolní a telata v této
skupině častěji alespoň jeden
nápoj odmítala. U tak krmených
telat bylo také třeba více inzulínu
k dosažení normální hladiny glukózy v krvi než u kontrolní skupiny a tento rozdíl se s věkem
zvyšoval. To by u jalovic znamenalo potenciálně vyšší riziko
onemocnění v puerperiu.
Cílem odchovu jalovic je efektivní a ekonomický přechod od
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Rostlinolékařský výzkum
pro zemědělskou praxi
telete přes jalovici až po krávu,
a to zkrácením doby do prvního
otelení a začátku laktace, snížení
nákladů bez poklesu potenciálu
pro budoucí produkci. Novými
trendy v krmení jalovic jsou
omezené krmení a vysoký obsah koncentrátů, vysoce stravitelná krmná dávka. Omezený
přístup ke krmení zvyšuje efekti-

xované. Pro ilustraci předvedl
Ing. Mokráň tuto metodu na několika videozáznamech.

Exkurze do výrobny
Posledním bodem programu
konference byla prohlídka moderní výrobny firmy VVS ve Verměřovicích. Společnost je zaměřena na výživu mléčného a mas-

Technologie výroby krmiv byla v roce 2000 kompletně
Foto Alena Ježková
rekonstruována a stále se vylepšuje

vitu krmiva, snižuje ztráty metabolizovatelné energie a zvyšuje
stravitelnost sušiny.

Chování krav
Ing. Roman Mokráň (VVS SK)
se věnoval etologii krav a využití
poznatků pro bezstresovou ma-

Foto Alena Ježková

nipulaci s nimi a zajištění jejich
pohody nejen z hlediska ustájení, ale i krmení. Takové zacházení a manipulace s kravami zajistí
nejen větší bezpečnost pro ošetřovatele i zvířata, ale krávy budou zdravější a budou mít vyšší
užitkovost.
Metoda je založena na správném pohybu a pozici vůči zvířeti
a znamená mít zvíře pod kontrolou. Je to metoda univerzální
a funguje. Respektuje vlastnosti
skotu, které jsou geneticky zafi-

ného skotu, prasat, spárkaté
zvěře, koní i domácích zvířat.
V roce 2000 byly výrobní linky
kompletně rekonstruovány a inovovány a neustálé vylepšování
stále pokračuje. Od října 2012
funguje nejmodernější způsob
řízení výroby a skladového hospodářství novým ERP systémem
Microsoft Dynamics NAV Classic s RFID technologií. Společnost je držitelem certifikátu
GMP + B1 pro oblast výroby
minerálních krmiv, doplňkových
krmiv a premixů pro zvířata
a obchod, skladování a překládku krmných surovin, doplňkových látek, krmných směsí
a premixů. Na návštěvě ve Verměřovicích jsme viděli nejen
sklad vyrobených krmiv, ale i výrobnu. Ing. Václav Brynda, ředitel společnosti VVS Verměřovice, vysvětlil princip přesného
dávkování jednotlivých komponentů do směsí a přesnou evidenci vyrobených krmiv i trasování zakázky při výrobě i prodeji.
Celý proces výroby je kontrolován pomocí RFID technologie.
Systém má databázi se surovinami, které se přidávají do krmných směsí (například vitamíny,
minerální látky), je v ní jejich
složení, nákupní ceny a další parametry. Protože je ve výrobně
dodržován princip dohledatelnosti, má každý vyrobený pytel
unikátní číslo, podle kterého se
dá dohledat, z jakých surovin je
vyroben. Ve skladu je výrobek
uložen na místo určené pro expedici a expedován podle skenování kódů jednotlivých partií. 

V uplynulých dvanácti měsících měli čtenáři týdeníku Zemědělec možnost seznámit se s výsledky
aplikovaného výzkumu dosaženého v různých vědních oborech členy České akademie zemědělských
věd. Většina prezentovaných aplikací byla realizována jako výstupy projektů spolufinancovaných
Ministerstvem zemědělství. Tímto příspěvkem z oblasti rostlinolékařství zahajujeme další dvanáctku
příspěvků, ve kterých se autoři budou snažit některé výsledky představit podrobněji.
Rostlinolékařská problematika a systémy integrované ochrany rostlin jsou velmi
frekventovanými pojmy. Důvodem je nejen existence směrnice č. 128/2012 Evropské rady
o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin, ale především incidence zemědělských
plodin významnými škodlivými
organismy. Následující část je
věnovaná výsledkům dvou soukromých pracovišť aplikovaného výzkumu. Výsledky jsou
krátce představeny jednak jejich tvůrci, jednak zástupcem
organizace, který hodnotí využití výsledku v praxi.
Prvním z nich je certifikovaná
metodika Ochrana semenářských porostů jetele lučního
před hmyzími škůdci autorů
Ing. Pavla Kolaříka a doc. Ing. Jiřího Rotrekla, CSc., ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o.,
Troubsko. Je to výsledek projektu, který kromě zaměření na
rostlinolékařskou problematiku
přináší důvody pro obnovu pěstování pícnin na orné půdě.
Zjednodušené osevní sledy současnosti jsou snad ekonomicky
zdůvodnitelné, nicméně ekologicky, pedologicky, ale i rostlinolékařsky znamenají tikající

 Rozhovor

bombu, která může způsobit
vyšší erozní ohrožení a nižší
schopnost krajiny udržet vodu
a snahou všech zainteresovaných by mělo být vrátit do osevních sledů větší diverzitu včetně
dusíku fixujících plodin.

Nosatčík na jeteli

Druhým výsledkem je mj. soubor certifikovaných map shrnující závěry z testování citlivosti
blýskáčků na insekticidy.
V rámci projektu Testování citlivosti vybraných hmyzích škůdců
brukvovitých plodin k insektici-

dům (NAZV č. QJ1230077) probíhá monitoring změn v citlivosti
českých populací blýskáčků
na několik druhů insekticidů. Ze
skupiny pyretroidů jsou testovány lambda-cyhalothrin (registrován na relativně nízké dávce 7,5 g

Foto archiv autora

ú. l./ha), cypermethrin (registrován ve vyšší dávce 25 g ú. l./ha)
a tau-fluvalinate (registrován
v dávce 48 g ú. l./ha). Ze skupiny
organofosfátů je testován chlorpyrifos-ethyl (samostatně se vyskytuje např. v Dursbanu Delta).

Ze skupiny neonikotinoidů se
testuje thiacloprid (např. Biscaya
240 OD). Na lambda-cyhalothrin
se české populace blýskáčků testují již od roku 2008, další insekticidy se přidávaly v průběhu let.
Ročně se na jednotlivé látky otestuje 60–130 populací blýskáčků
z celé ČR. Testování vzorků polních populací probíhá v laboratorních podmínkách. Využívány
jsou tak zvané lahvičkové testy
(Adult vial tests) doporučované
k těmto účelům mezinárodní organizací zabývající se rezistencí, která se jmenuje Insecticide
Resistance Action Committee
(http://www.irac-online.org/).
U každé populace blýskáčků se
hodnotí kontaktní účinnost různých dávek testovaných insekticidů a odhadují se hodnoty
LD50 – 90 (95) (= dávky insekticidu způsobující mortalitu 50, 90,
resp. 95 % jedinců v populaci).
Z výsledků je pak možné vyvodit
meziroční posuny, rozdíly mezi
regiony i mezi jednotlivými konkrétními populacemi. V případě
pyretroidů a organofosfátů lze
z výsledků přibližně usuzovat na
polní účinnost. V případě neonikotinoidů je to složitější. Získaná
data jsou každoročně publikována v odborných časopisech, pre-

...

... se spoluautorem certifikované metodiky Ochrana semenářských porostů jetele lučního před hmyzími škůdci
doc. Ing. Jiřím Rotreklem, CSc.
Co vás vedlo k tomu, že jste
se věnovali problematice
škůdců na semenných
porostech jetele lučního?
Pěstování jetele lučního na
semeno je rizikovou záležitostí, proto je důležité dodržovat
všechna technologická opatření
pro semenné porosty, abychom
získali vysoký výnos semene. Je
nutné vybrat vhodnou odrůdu,
lokalitu, a důležité je také dbát
na minimalizaci škod, které způsobují hmyzí škůdci. Řada pesticidních látek, dříve využívaných
v jetelovinách, je postupně z registrace vyřazována a nové registrace jsou minimální. To nás
vedlo k tomu, že jsme se začali
podrobně zabývat možnostmi,
jak efektivně ochránit jetel před
hmyzími škůdci. Při zakládání
porostů mohou jeteli významně
uškodit listopasi rodu Sitona,
kteří svým charakteristickým
žírem listů způsobují ztrátu asimilační plochy. Při vyšší početnosti a za průběhu příznivých
povětrnostních podmínek tak
mohou významně poškodit za-

ganizace v Troubsku v oblasti
ochrany před vybranými hmyzími škůdci jetele lučního poskytnout zemědělské praxi nejnovější poznatky o výskytu škůdců
v semenných porostech a doporučit nejvhodnější způsoby regulace jejich početnosti.

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

kládající porost. Nejvýznamnějšími škůdci jsou však nosatčíci
rodu Apion, které napadají generativní orgány jetele. Jejich larvy
každoročně více nebo méně poškozují základy kvítků v jetelové
hlávce a způsobují významné
ztráty na výnosu semene.
Hlavní cílem naší nové metodiky bylo na základě získaných
poznatků z řešení výzkumného
záměru a rozvoje výzkumné or-

Jaké metody ochrany jetele
lučního před nosatčíky jste
zemědělské praxi doporučili?
Při dodržování zásad integrované ochrany bylo potřebné pro
nosatčíky rodu Apion stanovit
metody monitoringu, signalizace ošetření, práh škodlivosti
a řadu konkrétních opatření pro
snížení jejich škodlivosti na semenném porostu. Z agrotechnických způsobů se jedná o výběr plochy k semenaření a ponechání pásu z první seče. Nezakládáme semenné porosty jetele v blízkosti skladů sušeného
jetele a ani v blízkosti starších
porostů jetele určených k zaorání. Vhodné je také ponechat
z první seče pás jetele pro vykladení nosatčíků a po odkvětu jej
zlikvidovat. Kromě toho se na

kvetoucí pás stahují opylovači,
kteří pak plynule přechází na
rozkvétající druhou seč.
U nosatčíků na jeteli je nutné
provádět důsledně prognózu
i signalizaci ošetření proti nim.
Každý rok se nevyskytují ve
škodlivé míře, ale některé roky
se mohou vyskytovat až v kalamitní početnosti, např. v letošním roce. Prognóza výskytu se
uskutečňuje před první sečí,
kdy předpokládaný škodlivý
výskyt je při zjištění 350 brouků na 100 smyků. Ošetřují se
pak následně všechny semenné porosty, u kterých je při výskytu prvních kvetoucích hlávek jetele druhé semenné seče
smýkáním zjištěno 200 a více
imag nosatčíků na 100 smyků.
Byly odzkoušeny nové insekticidní přípravky, které účinně
ochrání pěstovaný jetel před
poškozením nosatčíky. Kromě
toho v letošním roce ověřujeme další látky, které by se daly
využít v ekologickém pěstování a zabránily by škodám, jež
by mohli na výnosu semene
způsobit nosatčíci.

zentována na agronomických
seminářích (polní dny, SPZO seminář v Hluku), na webových
stránkách řešitelských pracovišť (http://www.vupt.cz, http://
www.agritec.cz/cs/knihovna-elektronicke-publikace) a připravuje se jejich využití při tvorbě na
rezistenci zaměřené části Rostlinolékařského portálu (http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public). Cílem je jednak
odbornou veřejnost informovat
o stavu a vývoji rezistence blýskáčků k některým insekticidům a jednak poskytnout dostatek informací agronomům, kteří se rozhodují, jaké insekticidy
při ochraně porostů proti těm-

 Otázky

to škůdcům využít. Na webových stránkách řešitelských
pracovišť Agritec Šumperk
a VUP Troubsko jsou uloženy
certifikované mapy rezistence (http://www.vupt.cz, http://
www.agritec.cz/cs/knihovna-elektronicke-publikace). Po jejich otevření se může uživatel seznámit s tím, kde se nachází rezistentní či vysoce rezistentní populace k určitým insekticidům
a kde naopak citlivé, kde se meziročně situace rychle zhoršuje
a kde zůstává poměrně stabilní.
Jan Nedělník
místopředseda ČAZV, předseda
Odboru rostlinolékařství

pro ...

... uživatele certifikované metodiky Ochrana
semenářských porostů jetele lučního před hmyzími
škůdci Ing. Josefa Fukana, vedoucího rostlinné
výroby a mechanizace Zemědělské společnosti
Devět křížů, a. s., Domašov
Co vám přineslo využívání
metodiky zabývající se
ochranou semenářských
porostů jetele lučního?
Naše zemědělská společnost
hospodaří na 895 ha orné půdy a již delší dobu se zabýváme pěstováním jetele lučního
na semeno, každoročně na
výměře 40 až 50 hektarů.
Z praktické zkušenosti vím, že
nosatčíci na jeteli lučním mohou způsobit významné škody
a možnosti ochrany byly minimální. Byl registrován pouze
pyretroidní přípravek Karate
Zeon 5 CS, který však za teplého počasí v období před květem měl velmi nízkou účinnost. Proto jsem přivítal možnost využít nové poznatky
uvedené v metodice věnované
ochraně jetele lučního. Na základě těchto znalostí provádíme před květem a první sečí
krátkodobou prognózu výskytu nosatčíků, na druhé seči
signalizaci ošetření pro nově
registrované přípravky, které
jsou účinné i za různých povětrnostních podmínek. Ošetření porostů provádíme na základě zjištěných hodnot prahu
škodlivosti. V některých letech, kdy hodnota prahu škodlivosti není překročena, neoše-

Ing. Josef Fukan

třujeme (např. rok 2013), ale
na druhé straně jsou roky, kdy
je kalamitní výskyt nosatčíků
(např. rok 2014). Z poskytnuté
metodiky Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko
využíváme i nechemický způsob ochrany, tj. ponechání pásu jetele z první seče jako lapací pás pro vykladení nosatčíka.
Tento pás, který kvete v první
polovině června, je také velmi
vhodným opatřením pro nalákání opylovačů. Na základě
využívání nových poznatků
v posledních letech dosahujeme stabilního výnosu, který se
pohybuje v rozmezí 300 až
400 kg na hektar.

... uživatele souboru certifikovaných map shrnující
závěr y z testování citlivosti blýskáčků na insekticidy
Ing. Martina Krška, agronoma společnosti
PALOMO, a. s., Loštice
Zaznamenal jste, že se v ČR
v posledních několika
letech (po roce 2008)
vyselektovaly populace
blýskáčků schopné odolávat
běžným polním dávkám
pyretroidů?
Ano, v zemědělských kruzích
se tato informace rozšířila. Díky
spolupráci s firmou Agritec
Šumperk jsem měl možnost
monitorovat šíření rezistentních populací blýskáčků na jejich webových stránkách.
Zaregistroval jste na svých
polích problémy s účinnosti
pyretroidů na tyto škůdce?
Hned po zjištění, že se
v mém okolí objevily rezistentní populace blýskáčků, jsem
začal používat na tyto škůdce
insekticidy ze skupiny organofosfátů.

Používáte při ochraně řepky
proti blýskáčkům pyretroidy
či insekticidy z jiných skupin?
Při ochraně řepky proti blýskáčkům pyretroidy nepoužívám, ošetřuji výhradně organofosfáty.
Považujete aplikaci Mapy
rezistence jako srozumitelný
a účelný způsob prezentace
výsledků monitoringu?
Aplikace Mapy rezistence je
určitě přínosná, přehledně graficky zobrazuje stupeň rezistence blýskáčků ve sledovaných
lokalitách. V legendě by mohl
být stupeň rezistence populací
blýskáčků zobrazen graficky,
ne jen písemně. Výsledky testování jsou prezentovány dosti
odborně, přesto by měla být jejich interpretace pro odbornou
veřejnost srozumitelná.

