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Projekt na záchranu producentů
V roce 2015 se počítá s ukončením mléčných kvót. V souvislosti s tím se objevují různé předpoklady dalšího vývoje v sektoru chovu dojeného skotu
a produkce mléka po tomto roce. Na názor jsme se zeptali předsedy mlékařského odbytového družstva Morava Oldřicha Žďárského.
Zuzana Fialová
Jaký vývoj očekáváte
po roce 2015?
Podle nás nebude jednoduchý,
protože na našem území má
skutečně v důsledku ukončení
mléčných kvót dojít k poklesu
až kolapsu výroby mléka. V souvislosti s očekávaným nárůstem
jeho produkce v Německu, ve
Francii, se situace může vyvíjet
tímto směrem. Abychom si udrželi nějakou pozici na trhu a naši
členové byli konkurenceschopní, připravili jsme projekt Proč
chovat mléčné krávy, respektive, jak přežít. Tento projekt je
zaměřený na možnosti zajištění
odbytu pro členy Moravy, odborné poradenství a podobně.
V jeho rámci budeme pro naše
členy rovněž pořádat různé semináře, např. v lednu se na základě požadavků zootechniků
uskuteční seminář na téma ošetřování paznehtů.
Další částí cyklu jsou ekonomické informace a poradenství
i aktuální zprávy o vyjednávání
společné zemědělské politiky,
aby se na ni mohli naši členové
lépe připravit.
V rámci našeho projektu jsme
připravili i takzvaný pilotní projekt, kdy s některými členy došlo k dohodě, že se u nich rok

bude sledovat ekonomika výroby mléka a na základě toho se
budou dělat opatření k zlepšení.
Potom zkusíme přijmout obecné poznatky a s nimi seznámit
členy. Tuto možnost bychom
pak chtěli nabídnout i dalším
členským podnikům. Naším
hlavním partnerem je společnost VVS Verměřovice.
Od nového projektu si slibujeme, že načerpáme nové teoretické i praktické poznatky. Chceme
totiž udělat všechno pro to, aby
naši členové neměli důvod skončit s výrobou mléka. Chtěl bych
také připomenout, že v souvislosti s mléčným balíčkem družstvo Morava požádala o přeregistraci, aby mohla fungovat i po
roce 2015.
Kde mají čeští chovatelé
nejvíce rezervy?
Je to otázka nákladů i vlastní
produkce, kde se ukazuje, že je
potřeba ředit fixní náklady.
Všechno přitom začíná na poli.
Diskutujeme nejnovější poznatky, týkající se krmení, například
kukuřice, kukuřičné siláže, jejich stravitelnosti a podobně. Určité rezervy jsou i v používaných
léčivech a veterinární péči. Tyto
a další možnosti úspor bychom
chtěli nastínit i členům odbytového družstva. Proto také pořádáme cyklus seminářů.

 Tři otázky pro…

... Oldřicha Žďárského,
předsedu mlékařského
odbytového družstva Morava

Jako mlékařské družstvo Morava, které je členem Mlecoopu,
máme přes sto členů a dodáváme do více než deseti mlékáren.
Denní dodávka přesahuje 500 tisíc litrů mléka. Do budoucna
bychom chtěli toto množství dodávat pouze do tří až pěti mlékáren, které mají stabilní majetkové zázemí. Měla by tam být nějaká kapitálová síla, že jsou schopni toto negativní období přežít.
Nejslabším článkem řetězu jsou
totiž naši zpracovatelé, to je mlékárny. Rozhlížíme se i po zahraničí, jestli bychom mohli spolupracovat s tamními partnery.

Těch se totiž můžeme zeptat,
proč se k nám chovají jinak než
ve své mateřské zemi. To u českých odběratelů nemůžeme.
Mlékárny v rukách českých majitelů až na výjimky mají přitom
nižší cenu než mlékárny, které
jsou v zahraničních rukách. Navíc naše zkušenost z poslední
doby říká, že hůře se k zemědělcům chovají mlékárny s českými vlastníky než se zahraničními. Možná je to dané tím, že
mají kapacitu vytíženou na 30
nebo na 50 procent, což se odráží i v přístupu k zemědělcům. Na
druhé straně ale my jako zemědělci jsme závislí na zpracovatelské kapacitě, protože když denně děláme například deset tisíc
litrů mléka a ty musím prodat.
Snížením počtu mlékáren,
kam bychom chtěli dodávat,
chceme eliminovat riziko krachu a problémy s odbytem mléka, protože si myslíme, že přijde období, kdy zemědělce nebude zajímat jen cena, ale to,
abychom byli schopní mléko
prodat. Po roce 2015 bude důležité mít právě seriózního a slušného partnera, který bude
schopen mléko vykoupit a neřekne nám, že ho má dost v Německu. Snažíme se proto zároveň ohlížet také po takových
partnerech, kteří mají odbyt
mimo Evropskou unii.

Od začátku roku 2013 bychom
chtěli mít jednotnou tvorbu ceny mléka. Například za prosinec
budeme očekávat cenu přes
7,80 koruny. Pokud by nakonec
byla vyšší, udělá se dorovnání.
Pokud by byla nižší, bude se
muset nějakým způsobem vykompenzovat.
Kde vidíte hlavní problém
zaostávání našeho sektoru
produkce a zpracování
mléka?
Pokud se podíváme do zahraničí, bývalá unijní patnáctka
umožňovala větší čerpání dotací
z Programu rozvoje venkova
2007 až 2013 na modernizaci
zpracovatelských kapacit, kdežto u nás to probíhalo tím způsobem, že české mlékárny si potřebné finanční prostředky k tomuto účelu stahují od prvovýrobců dlouhodobě nižší cenou
než na západ od nás.To je pro ně
jednodušší než žádat, kofinancovat a mít povinnost udržitelnosti.
Mlékárny jsou tak sice zmodernizované, ale zaplatili je čeští prvovýrobci, kdežto v EU-15 byla
podstatná část z dotačních prostředků určena právě na modernizaci zpracovatelských kapacit.
Navíc naši zpracovatelé jsou
nekonkurenceschopní, protože
nemají tak velkou produktivitu
práce, nestíhají, a tak máme

strach, že dobu po ukončení
mléčných kvót nepřežijí. S mlékárnou pak padnou i její dodavatelé. Nejenže jim v ní zůstanou
peníze, ale ani nebudou mít příliš možností, kam dodávat mléko. Pak se může stát, podobně
jako letos na začátku roku, že
čeští zemědělci uzavírali kontrakty s mlékárnou na odběr
mléka do konce letošního prosince, ale na úrovni šesti korun
za litr a byli rádi, že jim mlékárna odebírala surovinu. Bez ohledu na to, že zbourali cenu na trhu. Jde o začarovaný kruh. Proto se obáváme, že po roce 2015
nastanou i tlaky na cenu mléka.
Problém rovněž tkví i v tom, že
obchodní řetězce mají zahraniční majitele, což představuje velké nebezpečí, protože české mlékárny nebudou schopny zajistit
odbyt svých výrobků v těchto
zahraničních řetězcích, a skončí.
Vzhledem k nižší produktivitě
nemohou konkurovat ani s cenou. Většina těchto řetězců je
přitom v německých rukách
a jejich majitelé v určité fázi rozhodnou, že do řetězců půjde jejich zboží. U našich mlékáren
vidíme ještě jeden hlavní velký
problém, a to že neexistuje větší
česká odbytová síť, která by
mohla tento problém eliminovat. Tak nastane mléčný arma
gedon v České republice.

informuje

Rokovania, ale i protesty
Komor y sa o rovnaké podmienky snažia v uliciach i na diplomatickom poli
S blížiacim sa koncom
kalendárneho roka sa
v slovenskej agrárnej
a potravinárskej samospráve
stupňujú aktivity, súvisiace
s reformou Spoločnej
poľnohospodárskej politiky
(SPP) EÚ na roky 2014 až
2020.
Za zmienku určite stojí skutočnosť, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(MP RV SR) Ľubomír Jahnátek
a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory (SPPK) Milan Semančík pred niekoľkými dňami
v Košiciach podpísali spoločné
stanovisko. V mene inštitúcií,
ktoré reprezentujú, v stanovisku dôrazne trvajú na zachovaní výšky rozpočtu pre SPP,
pretože „v opačnom prípade
európske poľnohospodárstvo
v nasledujúcom programovacom období nebude môcť plniť všetky výrobné, environmentálne a ani sociálno-ekonomické funkcie, ktoré sa od
neho vyžadujú“.
Predstavitelia MP RV SR
a SPPK sa zhodli aj v názore, že
„predstavy Bruselu o tom, že
členským krajinám, ktoré

v súčasnosti poberajú priame
platby nižšie ako 90 percent
z priemeru EÚ, sa do roku 2020
zvýšia len o jednu tretinu rozdie-

Jahnátek a predseda SPPK Milan Semančík. Témou rokovania boli celkom samozrejme
finišujúce práce na reforme

Za rokovací stôl si sadli ministri Miroslav Lajčák a Ľubomír
Jahnátek a predseda SPPK Milan Semančík
Foto Vladimír Bednko /MZVaEZ SR

lu medzi aktuálnou úrovňou
a uvedenou hranicou 90 percent
úniového priemeru, sú pre SR
neakceptovateľné“.
Táto iniciatíva, namierená
smerom k Bruselu, mala svoje
pokračovanie aj v uplynulom
týždni. Na jeho sklonku si
v Bratislave sadli za rokovací
stôl podpredseda vlády SR
a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister Ľubomír

SPP a najmä postoj Slovenska
k viacerým z nášho pohľadu
pálčivým a doteraz nie celkom
doriešeným otázkam.
Na brífingu, ktorý nasledoval po skončení tohto stretnutia, odznela z úst M. Lajčáka aj
informácia, ktorá na prvé počutie mohla potešiť dušu nie
jedného domáceho poľnohospodára.
„Napriek tomu, že celkový objem prostriedkov do poľnohos-

podárskej politiky EÚ sa bude
v programovacom období 2014
až 2020 znižovať približne o desať percent, slovenskí farmári
dostanú v porovnaní so súčasným finančným rámcom v priamych platbách o 14 percent finančných prostriedkov viac,“
povedal M. Lajčák.
„Rovnako sa podarilo vynegociovať, že tzv. stropovanie sa
v jednotlivých členských krajinách EÚ bude uplatňovať individuálne. My sme už rozhodli, že
v prípade Slovenska sa uplatňovať nebude,“ uviedol minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí.
Ani náznaky týchto vcelku pozitívnych signálov však nezmenili nič na tom, že ďalšie dve samosprávne organizácie, Agrárna komora Slovenska so sídlom
v Dunajskej Strede a Potravinárska komora Slovenska neupustili od organizovania protestného zhromaždenia, zvolaného
na stredu, 12. 12. 2012, ktorým
chceli obe komory „upozorniť
fakt, že EÚ napriek prísľubom
nepočíta s vyrovnaním priamych platieb pre poľnohospodárov, a slovenskí poľnohospodári tak majú byť minimálne
ďalších sedem rokov v únii diskriminovaní“.
Bohumil Urbánik

Sádecká počítací káď
V rybářské expozici Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada v Hluboké nad Vltavou, jihočeské pobočky NZM, se nachází
sál s historickým nářadím užívaným při výlovech rybníků. Většina exponátů je velmi podobná
současnému nářadí (nevod, keser, káď, loď, váha), vyskytují se
zde ale i předměty, jejichž původní funkci bychom asi bez bližšího
vysvětlení nedokázali odhadnout.
Jedním z nich je sádecká počítací káď. Vzhledem připomíná
obyčejnou dřevěnou káď, je jen
o něco vyšší a užší. V její stěně
jsou pravidelně ve třech řadách
vyvrtané kruhové otvory o průměru asi tři centimetry. Každého
napadne otázka, k čemu mohla
taková děravá káď sloužit.
Její použití spadá do doby, kdy
se ryby po výlovu po zvážení ještě počítaly. To se dělo přibližně
do roku 1950, pak bylo od počítá-

ní upuštěno a ryby se evidovaly
jen podle hmotnosti. Od loveného rybníka byly ryby přepravovány v lejtách – ležatých sudech
na vozech tažených koňmi nebo
voly. Na sádkách se obsah lejty
i s vodou vyklopil do sádecké
počítací kádě. Otvory voda rychle vytekla, zbylo jí u dna jen asi
12 cm. Pak se káď převrhla, ryby
se nechaly postupně sklouznout
po trávě do nádrže a přitom se
(již podruhé) počítaly.
Jednalo se tedy o kontrolu, která měla zabránit nepoctivosti povozníků. Přestože byly údajně
tyto nádoby běžné na všech sádkách, sádecká počítací káď ze
sbírky NZM Ohrada je, pokud je
nám známo, jediným dochovaným exemplářem. Pokud by
však některý z čtenářů o nějaké
jiné věděl, budeme mu vděčni za
informaci.
Miroslav Čeněk

Pokuty přes milion
(fia) – Státní veterinární správa
ČR od začátku letošního roku do
konce listopadu provedla 1061
kontrol prodeje potravin na trzích a tržištích. Výše uložených
pokut přesáhla milion korun.
Uvedl to tiskový mluvčí SVS Josef Duben s tím, že k nejčastějším prohřeškům patřilo špatné
značení zboží, neznámý původ
potravin a prodej prošlých výrobků. Za celý rok 2011 provedli
veterináři 1653 kontrol a uložili
pokuty za 810 tisíc korun. Du-

ben upřesnil, že bylo uloženo
200 pokut, a to v hodnotě 1,065
milionu korun. Pokuty se nejčastěji pohybovaly v rozmezí jednoho až pěti tisíc korun, sdělil.
Ministr zemědělství Petr Bendl
vyzval dozorové orgány ve svém
resortu, aby v předvánočním období zintenzívnily kontroly na trzích. Někteří prodejci zneužívají
v tomto období zvýšeného zájmu
zákazníků a prodávají nekvalitní
zboží, zdůvodnilo svůj pokyn mi
nisterstvo.

