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Ministr zemědělství: Nejsem
proti zákazu klecového chovu
slepic, musí ale být racionální a
začít platit v celé EU
Diskuze kolem možného ukončení klecového chovu slepic musí mít racionální základ. Pokud
nezačne zákaz platit ve všech evropských zemích současně a nebude regulovaný i dovoz ze
třetích zemí, pak je z hlediska prospěchu pro zvířata zbytečný. Je o tom přesvědčený ministr
zemědělství Miroslav Toman. Podle něj by nepromyšlené ukončení klecových chovů zhoršilo
konkurenceschopnost našich zemědělců.
„Pokud by mělo dojít k zákazu klecových chovů, pak v celé Evropské unii, jinak budou naši
zemědělci vystaveni konkurenci dovozů z těch zemí Unie, které se příliš pohodou zvířat
nezabývají, a hlavně ze třetích zemí, kde se unijní normy na pohodu zvířat nedodržují vůbec.
Spotřebitelé budou muset sáhnout hlouběji do peněženek a nebudou mít jistotu zdravotní
nezávadnosti vajec – vzpomeňme třeba na belgická a nizozemská vejce s fipronilem,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman.
Pokud by zákaz klecových chovů začal platit pouze v České republice, naši chovatelé by
museli zavřít chovy a po státu by požadovali miliardové kompenzace. Nosnice v klecích by
však nadále zůstaly v dalších evropských zemích, odkud by se k nám jejich vejce dovážela ve
vyšší míře. Kromě ztráty velkého množství pracovních míst na venkově by se navíc zvýšily
emise a uhlíková stopa, protože místo tuzemské produkce by se k nám vozila vejce tisíce
kilometrů v kamionech.
„Za jediné racionální řešení, pokud tedy budeme skutečně chtít zakázat klecové chovy
slepic, proto považuji jednotný zákaz v celé Unii spolu se zákazem dovozu ze třetích zemí.
Jinak to dopadne jako u zákazu kožešinových zvířat, kdy pouze řešíme odškodnění pro naše
chovatele a kožešiny se dál v klidu vyrábějí v okolních zemích, kde jsou zvířata často v
mnohem horších podmínkách, než tomu bylo u nás,“ uvedl ministr Toman. Ukončení
obohacených klecových chovů by zvedlo ceny vajec v obchodech. V některých
evropských zemích, kde se již v běžných obchodech vejce z klecových chovů neprodávají,
je cena za jedno vejce kolem 40 eurocentů, tedy zhruba 10 korun.
„Bavíme se ovšem jen o vejcích v obchodech, mnohem větší množství vajec se dnes
spotřebuje ve výrobě. Vejce jsou v každém pečivu, oplatcích, majonézách. A tam, kde se již
na pultech vejce z klecových chovů neprodávají, se do výroby ve velkém vozí z klecových
chovů z jiných zemí. Ptám se potom, čeho bychom zákazem klecových chovů dosáhli?
Odmítám tohle pokrytectví, pojďme si otevřeně říct veškeré dopady možného zákazu
klecových chovů,“ vyzval ministr Toman.
MZe podporuje všechny legislativně schválené druhy chovů, přičemž každý z nich má své
výhody i nevýhody. Vejce z podlahových chovů jsou např. více než tisícinásobně bakteriálně
kontaminovaná než z klecí, což je dáno i kontaktem zvířat s trusem. Vyšší kontaminace
znamená vyšší průnik mikroorganismů do vejce a tím i větší riziko přenosu choroboplodných
mikroorganismů na člověka. Podle studie z roku 2015 je úhyn nosnic v obohacených klecích
během snáškového cyklu 3%. Při chovu ve voliérách 4%, na podestýlce 6% a ve volném
výběhu 14%. „Vždy záleží především na spotřebiteli, o jaká vejce bude mít zájem. Spíše než
další regulaci bych nechal rozhodnout trh. Pokud lidé skutečně nemají zájem o vejce z
klecových chovů, přestanou je kupovat a obchodníci potom nebudou mít důvod je nabízet.
V minulosti takto z obchodů zmizelo třeba křehčené maso, lidé jej prostě přestali kupovat. I u
vajec bych nechal rozhodnutí na spotřebiteli,“ řekl ministr Toman.
Podle průzkumu společnosti STEMMARK z března 2019 dvě třetiny kupujících dávají přednost
českým vejcím před polskými. Téměř 60 % spotřebitelů uvedlo, že při nákupu vajec neřeší, z
jakého druhu chovů pochází. Minimálně polovina lidí pak upřednostňuje nižší cenu bez
zvažování dalších aspektů.
Pokud jde o složení vajec, nejsou např. mezi bio vejci a těmi z klecových chovů téměř rozdíly.
Pouze obsah cholesterolu bývá nižší u bio vajec, ale srovnatelně nízký ho mají také vejce z
klecových chovů, pokud jsou nosnice krmeny pouze cereáliemi. Bio chov je obdobný chovu
s volným výběhem, jen musí krmení pro nosnice pocházet z ekologicky vypěstovaného obilí.
V EU je více než 400 mil. kusů nosnic, z toho 50,4 % v obohacených klecích. Ve světě dokonce
přes 90 % v neobohacených klecích, které jsou v EU zakázány.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Reakce MZe na pořad A dost!
ze 17. 2. 2020
18.2.2020
Reakce MZe na pořad TV Seznam A dost! věnovaný hraboší kalamitě a
možnostem využití přípravku Stutox II k její eliminaci TV Seznam odvysílala
pořad A dost! věnovaný hraboší kalamitě a možnostem využití přípravku
Stutox II k její eliminaci. V pořadu zaznělo několik nepravdivých výroků, které
záměrně a přitom nepodloženě vyvolávají paniku a mají charakter poplašné
zprávy.
Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody v pořadu uvedl, že se z granulí
Stutoxu II po kontaktu s vodou uvolní jedovatý plyn, který zahubí vše v
nejbližším okolí. To je lež. Účinná látka přípravku Stutox II se v půdě uvolní a
vlhkem se úplně rozloží na přirozené látky, které se v půdě běžně vyskytují.
Tato látka tak nepředstavuje žádné nebezpečí pro půdu, vodu, ani
pěstovanou produkci. Konkrétně se účinná látka fosfid zinku rozloží na malé
množství plynu fosfanu, který unikne do atmosféry, kde se rychle rozloží na
netoxické látky a zinek, který je přirozenou součástí půdy. Zcela jednoznačně
fosfan neotráví žádné zvíře, které se ocitne poblíž. Látka působí pouze cíleně
v trávicím traktu po pozření granule.
V pořadu také zazněla ničím nepodložená spekulace, že by se přípravek
musel rozsypat po celé České republice, což by způsobilo genocidu. Nic
takového ale nikdo nenařizuje a nepovoluje. Povolení k užití přípravku bude
vydané na konkrétní zemědělský pozemek, nikoliv na celý katastr, okres nebo
jiné větší celky. Povrchová aplikace bude možná pouze tam, kde nežije
křeček nebo sysel, a pozemky které nejsou v národních parcích, chráněných
krajinných oblastech, zvláště chráněných územích a lokalitách soustavy
Natura 2000. Aplikaci smí provádět pouze proškolená osoba, zaměstnanci
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zkontrolují situaci
přímo na konkrétním poli.
Reportér Jan Tuna uvádí, že ministr zemědělství Toman je sám
velkopodnikatel v zemědělství. To není pravda. Miroslav Toman nemá žádné
podíly v žádném zemědělském podniku. Označit ho tedy za
velkopodnikatele v zemědělství je jednoznačná lež.

Jan Tuna také uvádí, že Miroslav Toman slíbil zákaz používání glyfosátu na
polích, ale ve skutečnosti ze zákazu zůstalo jen torzo. Přitom už od začátku
roku 2019 začal díky iniciativě Ministerstva zemědělství platit zákaz použití
glyfosátu na všechny plodiny potenciálně určené pro potravinářské účely,
tedy na obiloviny a řepku. Česká republika se tak stala jednou z prvních
evropských zemí, která vůbec k omezení přípravku přistoupila.
Pořad odvysílaný TV Seznam je neobjektivní, v některých částech lživý a
zkresluje fakta. Kvůli těmto lživým tvrzením, a také jednoznačné
nevyváženosti pořadu, kdy je dán prostor téměř výhradně odpůrcům
aplikace Stutoxu II, podá Ministerstvo zemědělství podnět Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání, aby prověřila objektivitu pořadu a její možné
porušení.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

V ČR je letos druhé ohnisko
ptačí chřipky, v komerčním
velkochovu na Pardubicku musí
vybít přes 100 tisíc kusů drůbeže
17.2.2020
Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) vyhlásila letošní druhé ohnisko ptačí chřipky v
České republice. Ohnisko nákazy se nachází ve velkochovu drůbeže společnosti Moras
Moravany v obci Slepotice na Pardubicku. Jde o vysoce patogenní subtyt H5N8, smrtelný
pro ptáky, nicméně jeho přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán.
Chovatel v neděli nahlásil zvýšený úhyn v chovu 7 500 krůt, z toho během tří dnů (od pátku
14. 2. do neděle 16. 2.) uhynulo 1 300 kusů. Hynoucí drůbež navíc vykazovala příznaky
svědčící o tom, že by mohlo jít o ptačí chřipku. Úřední veterinární lékaři na místě neprodleně
odebrali vzorky uhynulé drůbeže k laboratornímu vyšetření a přijali opatření k zamezení
možného šíření nebezpečné nákazy z chovu. Vyšetření uhynulých kusů provedené ve
Státním veterinárním ústavu Praha dnes ráno potvrdilo, že jde o vysoce patogenní subtyp
ptačí chřipky H5N8. V hospodářství se nachází také zhruba 130 000 kusů brojlerových kuřat.
„Celý areál firmy byl neprodleně uzavřen, u vjezdu bude instalována dezinfekční smyčka
tak, abychom zabránili rozšíření choroby mimo areál. Dnes večer nebo zítra ráno začnou
veterináři s utrácením veškeré drůbeže, ta potom bude bezpečně zlikvidována v asanačním
podniku,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Zbývající drůbež v chovu bude utracena a přijmou se další opatření, aby se nákaza nešířila.
„Podobně jako v případě prvního ohniska, které se nacházelo ve Štěpánově nad Svratkou v
Kraji Vysočina, bude vytyčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo
dozoru. V nich bude omezeno přemísťování drůbeže, budou provedeny soupisy chovů a
přijata další mimořádná veterinární opatření. Zároveň pokračuje šetření, jehož hlavním cílem
je zjistit, jak se nákaza do chovu dostala,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy
Zbyněk Semerád.
Vzhledem k příznivé nákazové situaci okolo ohniska na Vysočině a uplynutí třicetidenní lhůty
od jeho vyhlášení, dnes oznámením na příslušných úředních deskách skončí mimořádná
veterinární pro uzavřená pásma okolo ohniska ve Štěpánově nad Svratkou.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů,
pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně
vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci
nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce
patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V
chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.
Základním preventivním opatřením je (pokud možno) chov drůbeže v uzavřených objektech
a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v
uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody,
krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod
přístřešek, zabránit pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným
opatřením je zasíťování výběhů apod. V případě podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený
úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva nahlásit na krajskou veterinární
správu.
Chovatelé mají ze zákona garantovanou náhradu za utracená zvířata a MZe jim také
proplácí veškeré účelně vynaložené náklady, které vyplynou z opatření nařízených na místě.
Žádosti o náhradu je nutné podat do 6 týdnů od utracení zvířat. Veškeré informace jsou
uvedeny na webu Ministerstva, kde jsou i kontakty na příslušné pracovníky, kteří chovatelům
v případě potřeby poradí.
Více informací k problematice ptačí chřipky naleznete také na webu SVS.
Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství
Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy

PGRLF - 10. kolo programu
Investiční úvěry Zemědělec
dosáhlo svého limitu
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 5. 2.
spustil příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry
Zemědělec. U tohoto 10. kola byl stanoven limit 250
žádostí. Tato kvóta byla ještě ten den naplněna, a proto

se dané kolo uzavřelo. Limit byl naplněn v rámci několika
minut. V 10. kole programu Investiční úvěry Zemědělec
byly podány žádosti v celkové výši 281.108.425 Kč.“ V
rámci programu bylo možné poskytnout podporu na
snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a
zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše
poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut
ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

Zdroj: PGRLF

Brexit a související změny v
obchodu
3.2.2020

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje všechny obchodníky, vývozce
a turisty, o opatřeních, které se vztahují na dovoz regulovaných
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v souvislosti s
odchodem Velké Británie z EU.
Od 1. 2. 2020 do konce roku 2020 je stanoveno přechodné
období, během kterého bude Velká Británie uplatňovat stávající
pravidla EU pro dovoz rostlin a rostlinných produktů.
To znamená, že budou platit podmínky uvedené v nařízení o
úředních kontrolách 2017/625, které se uplatňuje na
potravinové a krmivové právo, uvádí pravidla pro zdraví rostlin,
dobrých životních podmínek zvířat a přípravků na ochranu
rostlin a nařízení (EU) 2016/2031, o ochranných opatřeních proti
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů.
Všechny doposud platné předpisy v EU budou využívány ve
stejném rozsahu i ve Velké Británii, což zajistí udržovat nadále
volný pohyb rostlin a dalších produktů, vč. živočichů a
živočišných produktů.
Pokud budou v přechodném období vydána další pravidla
upravující dovoz rostlin a rostlinných produktů, tak se budou
využívat ve stejném rozsahu i ve Velké Británii (budou převzata a
zapracována do legislativy Velké Británie). Při dovozu z Velké
Británie do EU se uplatňují stejná pravidla jako pro ostatní země
mimo EU.
Během roku budou probíhat další jednání, které upraví další
sanitární a fytosanitární opatření ve vzájemném obchodu, které
mohou volný pohyb změnit. Informace budeme průběžně
upřesňovat podle aktuálního stavu.
Zdroj: MZe

Žáci VOŠ a SOŠ Březnice se zúčastnili
semináře Zemědělského svazu ČR,
územní organizace Příbram a Beroun
 Zemědělský svaz ČR pořádá různé semináře a my
jsme měli možnost zúčastnit se jednoho z nich v
Příbrami. Seminář byl na téma Management odchovu
telat v současných podmínkách vysokoužitkových
stád dojeného skotu.
 Seminář o odchovu telat byl velmi zajímavý a
k našemu učivu, které probíráme ve škole, nám to
velmi pomohlo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací, které se nám určitě budou hodit teď, i do
budoucna. Doplnili jsme si informace, které se týkají
výživy, ustájení a zdravotního stavu. Byla bych ráda,
kdyby se na takovéto semináře jezdilo častěji.
(Žaneta Žahourová)
 Seminář byl pro mě přínosný, jelikož jsem se dozvěděla
spoustu nových informací ohledně chovu skotu.
Zajímavé byly informace o porodu a jeho průběhu,
ošetřování telat, jejich ustájení a zdravotním stavu.
Věřím, že všem zúčastněným se tyto rady budou
v provozu opravdu hodit. (Erika Maradová)

 Seminář byl přínosný vzhledem ke zkušenostem a
praxi přednášejících. S chovem telat nemáme takové
zkušenosti jako zootechnici z provozu. Bylo to velmi
zajímavé. (David Vrbský)
 Seminář byl fajn, plný informací, které byly velice
zajímavé. (Adéla Podskalská)
 Kvalitní a profesionální vysvětlení všech důležitých
činitelů, kteří ovlivňují chov skotu. (Vojta Simandl)
Žáci 3. ročníku oboru agropodnikání, VOŠ a SOŠ Březnice

Pozvánka na seminář
Ochranná pásma liniových
staveb v právních
souvislostech
Vážení příznivci lesa a lesnictví,
jménem České lesnické společnosti vás srdečně zvu na seminář
"Ochranná pásma liniových staveb v právních souvislostech" konaný
dne 12. března v Černínech. Naše lesy protíná bezpočet různých
dopravních koridorů, energovodů, vodovodů a dalších typů
liniových staveb. Jaké jsou práva povinnosti vlastníků a správců
liniových staveb a naopak jaké jsou povinnosti vlastníků lesů a osob
hospodařících v lesích? Seminář si klade za cíl zvýšit míru
informovanosti lesnické veřejnosti a přinést odpověď na často se
objevující otázky s problematikou spojené. Na semináři nebude
chybět přední odborník JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D. S přihlašováním
neváhejte, kapacita je omezena!
Podrobné informace o této akci a přihlašování naleznete zde.
Dále bych Vás chtěl srdečně pozvat na tradičně pořádané Lesnické
podvečery v Praze, každý druhý čtvrtek v měsíci. Březnovým
váženým hostem bude náměstek ředitele NP Šumava Ing. Jan Kozel,
Ph.D. s názvem příspěvku "Zkušenosti s kůrovcovou gradací v NP
Šumava". Vstup na podvečery jsou pro širokou veřejnost a zdarma.
Podrobný program Lesnických podvečerů ke shlédnutí zde.
Přeji vám hodně zdaru a těším se na vaši případnou účast!
Lesu zdar!
Zdeněk Vacek
tajemník ČLS
www.cesles.cz
+420 724 273 683

Potraviny z domoviny
videa
 1. díl: https://www.youtube.com/watch?v=JfHk7aPXEuA
 2. díl: https://www.youtube.com/watch?v=RVZcDkZe8iE
 3. díl: https://www.youtube.com/watch?v=ksy-xCDop28
 4. díl: https://www.youtube.com/watch?v=OrbrkU9g6Cg
 5. díl: https://www.youtube.com/watch?v=4laklGgeFY8

 6. díl: https://www.youtube.com/watch?v=g_OxsqWYczM
 7. díl: https://www.youtube.com/watch?v=f89EKOOqla4
 8. díl: https://www.youtube.com/watch?v=cobL3j90w0o
 9. díl: https://www.youtube.com/watch?v=YktP4syyOnU
 10. díl: https://www.youtube.com/watch?v=40WOLvTudL0
 11. díl: https://www.youtube.com/watch?v=YUWCBsztRNc
 12. díl: https://www.youtube.com/watch?v=WYa1WuBOoiY
 13. díl: https://www.youtube.com/watch?v=WebaEYujQ6k
 14. díl: https://www.youtube.com/watch?v=-Ymqd0hYRCQ
 15. díl: https://www.youtube.com/watch?v=fdsZ2jA9O8Y
 16. díl: https://www.youtube.com/watch?v=s1tHCc7sbTg
 17. díl: https://www.youtube.com/watch?v=GVjLG3wmoU4
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