živočišná výroba

1 - 2/2015

Konference v Mistrovicích
Již třetí desítku výročních konferencí započala společnost
VVS Verměřovice a.s., která se na sklonku roku konala
tradičně v Mistrovicích na okraji Orlických hor. Tentokrát
ji poctil svou přítomností a zároveň i příspěvkem
s informacemi ze zemědělského rezortu sám ministr
zemědělství ing. Marian Jurečka.
onferenci zahájil ředitel společnosti ing. Václav Brynda
krátkým představením firmy s informacemi ohledně systému výroby, jejíž prohlídka čekala na závěr
všechny zájemce. Společnost VVS
Verměřovice totiž vlastní certifikát
pro kvalitu a bezpečnost potravin
GMP+, výroba pracuje také v systému dohledatelnosti s RFID Technologies.
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Rusko a embargo
Vzápětí po úvodním slovu se ujal
řeči ministr zemědělství Marian Jurečka, který hned na začátku zmínil
problém embarga z Ruska. »V této
souvislosti zůstává v Evropské unii
asi 11 miliard v nevyvezených produktech. V důsledku jehož padají
ceny komodit,« uvedl.
Pro českou republiku jsou odhady
nevyvezeného zboží ve výši 200 až
300 milionů korun. Nezanedbatelné
jsou také vedlejší dopady v podobě
dovozu neprodaného zboží z unie
a v poklesu cen vykupovaných komodit.
»Kdybychom všichni nakupovali
české potraviny, máme po problému,« podotkl ministr. »Problémy
si už připouštějí i velké státy Evropské unie. V tuto chvíli jsou dvě
možná řešení – intervenční nákup
či vývozní subvence. Situaci pro
další období je však obtížné vyhodnotit a předpovědět. Na to si nyní

netroufnou ani nejlepší analytici,«
zdůraznil.

Mléko a kvóty
Velkou zkouškou pro chovatele dojného skotu podle něho bude
rok 2015 v souvislosti se zrušením
mléčných kvót. Přední státy EU se
na zrušení kvót připravují navyšováním počtu zvířat, a to i přes pokuty
za překročení mléčné kvóty v roce
2014. Česká republika také překročí
tento limit asi 30 %.
»Musíme usilovat o navýšení
zpracovatelské kapacity, ale také
o vytvoření přidané hodnoty výrobku
s následným uplatněním na domácím
trhu. Teprve poté by měl následovat
vývoz. Naší prioritou je vytvořit přijatelné podmínky nejen pro chovatele, ale i pro zpracovatele,« zdůraznil
ministr.

Dotace
Debata kolem společné zemědělské politiky byla dlouhá a složitá,
zejména kolem citlivých komodit.
Co se týká národních zdrojů, vláda
vnímá potřebu podpory živočišné
výroby.
V rámci PGRLF zůstanou dotace
spojené s investicemi. Je třeba si ale
uvědomit, že pod PGRLF spadá i lesnictví a venkov. Je však důležité, aby
se finance plně využily.
Do fondu PRV přechází 700 milionů korun, které budou určeny pro

Dr. Roberto Brazzale, majitel společnosti Orrero a.s.

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka na konferenci VVS.

další investiční kolo, které však bude
mít kratší dobu, tudíž bude určeno
převážně pro nákup strojů nikoli pro
stavby. Šanci tak budou mít zejména
uchazeči o dotace na nákup zemědělské techniky určené pro živočišnou
výrobu, za níž získají plusové body.
Profinancování bude datováno do
30. 6. 2015.
»V rámci budoucnosti českého

zemědělství máme velkou výhodu
ve velikosti zemědělských podniků. Jako Achillovu patu však vidím
zemědělské školství. Zemědělství
potřebuje dostatek kvalifikovaných
zaměstnanců!« konstatoval v závěru
ministr.
»A ještě mi na závěr dovolte jeden
apel. Není jen na nás spotřebitelích,
abychom kupovali české potraviny.
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Je i na nás zemědělcích, abychom
co nejvíce využívali služeb a potřeb
tuzemských firem a používali např.
česká krmiva,« zdůraznil Marián
Jurečka. Posléze trpělivě odpovídal
na četné dotazy ze zcela zaplněného
sálu.

Z italského pohledu
Jako druhý host vystoupil dr. Roberto Brazzale, místopředseda ČMSM
a majitel společnosti Orrero a.s.
»Velmi si vážím ministra zemědělství České republiky a české zemědělské politiky, ale i zde bohužel
poroučí politika Evropské unie. Často totiž společná zemědělská politika
nezvolila zrovna nejlepší cestu, jako
např. mléčný balíček. Intervenční nákup s následným prodejem stál mnoho peněz, ve finále také stabilizoval
cenu, ale bohužel spíše směrem dolů.
V závislosti na otevření trhu se zvýšila spotřeba, ale i poptávka a přirozený vývoj stabilizuje ceny lépe,«
uvedl dr. Brazzale.
»České zemědělství má vysoký
potenciál. Jsem rád, že můžeme právě u vás a z vašeho mléka vyrábět
sýry,« poděkoval za tuto možnost
dr. Brazzale.
»Zvolili jsme výrobu méně tradičních sýrů určených zejména pro
vývoz. Každý den vyrobíme sýry
ze 400 tisíc litrů mléka, z nichž se
vyváží až 95 % produkce. Je velmi
důležité nalézt cestu mezi velkou
konkurencí a dělat svou práci dobře.
Jen tak můžeme uspět.«
Naproti vývozu je důležité umět
čelit i dovozům a v jisté míře je umět
tolerovat. Stejně tak se musíme naučit reagovat na kolísání cen mléka,
která je jakýmsi teploměrem pro výši
nabídky a poptávky.
Na rozdíl od České republiky,
která má o 30 % vyšší produkci mléka, má Itálie nedostatek půdy a tak
i mléčná výroba pokulhává. Itálie
je tak dovozcem běžných sýrů. Na
druhé straně umí také vyvážet drahé
sýry.
»Je velmi důležité naučit se vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou,« zakončil svou přednášku
dr. Brazzale.

Konkurenceschopnost
chovu skotu
»Provozní dotace od roku 2015
snad přiblíží konkurenceschopnost podniků s živočišnou výrobou
k ostatním zemědělským podnikům.
Napomohou také investiční dotace
či provoz bioplynové stanice. V neposlední řadě je však třeba nastavit
vysokou úroveň chovu skotu. Nejobtížněji se však staví vyjednávání
výkupní ceny za mléko,« zahájil
přednášku naplněnou informacemi
o připravovaných dotacích ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR.
Od roku 2015 čeká zemědělce zá-
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kladní platba 3510 korun na hektar
s tím, že u podniků nad 150 tisíc euro
na IČO za rok podléhá 5 % degresi.
Podniky o velikosti nad 1150 hektarů čeká snížení na každý hektar asi
o 175 korun.
Pro ozelenění platí sazba 2025
korun na hektar. Ozelenění počítá
s podmínkou střídání min. tří plodin
s tím, že do roku 2017 je třeba mít
v ozelenění 5 % půdy a poté 7 %
mimo produkci. Při nesplnění podmínky platí sankce do základní sazby
ve výši 25 %. Mimo produkci se počítá s úhorem, plodinami vázajícími
vzdušný dusík, meziplodinami, rychle rostoucími dřevinami, krajinnými
prvky a pásy kolem lesů a vod.

Couplované platby
Podle článku 52 budou ceněny
také citlivé komodity v rámci couplovaných plateb. Celkem činí obálka tři
miliardy korun. Pro přežvýkavce to
bude 2,095 mld. korun.
Na proteinové plodiny bude určeno 456 mil. korun. Na hektar to
bude činit asi tři až čtyři tisíce korun.
Proteinové plodiny musí být osety na
min. ploše 50 % s tím, že musí být
min. tři VDJ na hektar proteinových
plodin. Dle nařízení EU se počítají
také směsky, ale bez směsek proteinové plodiny s travinou.
Suma sumárum pro skot, resp. krávy by měla dotace činit na kus v rámci citlivých komodit ve výši 3800
korun, na proteinové plodiny 1300
korun, což je celkem 5100 korun.
»Dalším zdrojem dotací bude program PRV, kde je pro zemědělství na
investice připraveno 1,4 miliardy korun. Pro oblasti LFA 2,65 mld., na AEO
3,5 mld. a pro EZ 1,15 mld. Pro dobré
podmínky zvířat je vyčleněno 750 mld.
korun. Na ostatní investice pak zbývá
1,75 mld.,« uvedl ing. Belada.
»Pro platby na LFA platí změna,
která se týká zatížení plochy VDJ, do
roku 2017 bude platit 0,3 VDJ minimálního zatížení na hektar zemědělské půdy, dále pak 0,35 VDJ. Degresivita se pak bude týkat podniků nad
tisíc a nad 2,5 hektaru.«

Podpora ivoèišné výroby
Pro chovatele hospodářských zvířat je zajímavá také podpora v rámci
článku 34 na dobré životní podmínky.
Pro chov skotu půjde o oblasti zvýšení lehacího prostoru o 15 %, ochrana proti ektoparazitům, podestýlání
přírodním materiálem, výběhy pro
suchostojné krávy. Pro dojnice bude
celkem vyčleněno 400 mil. korun. Při
splnění 50 % podmínek bude podpora
činit dva tisíce korun na krávu.
Pro chovatele prasat tato dotace
představuje celkem 350 tisíc, při
splnění 75 % podmínek bude podpora 4,5 tis. korun na prasnici. Dobré
životní podmínky se týkají turnusových provozů na odchovnách. Ošet-

řování špárků, stanovení minimálního věku při prvním připouštění (230
dnů), zvýšení plochy od odstavu do
20 kg o 20 % (0,24 m2) a zajištění
nezaroštované plochy v předvýkrmu
min. 10 % plochy.
»Pro leden 2015 bude určeno poslední kolo podávání žádostí o dotace z programu na investice v celkové

výši 700 mil. korun. Toto kolo bude
určené především na technologie a
stroje do živočišné výroby,« informoval ing. Belada.
»První kolo z nového období bude
směrován na červen až září roku
2015 s 75 % zaměřením na živočišnou výrobu.«
Text a foto Soňa JELÍNKOVÁ

