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Z domova
Ministr Nekula: Podporu malým
a středním podnikům zachováme,
zemědělci dostanou oproti současnosti ročně až 8 miliard korun navíc
25. 5. 2022 – Tisková zpráva – V rámci
vypořádání připomínek Evropské komise ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky (SZP) se nebude měnit
navržená redistributivní platba ve výši
23 % na prvních 150 hektarů každého
zemědělského podniku. Včera se na tom
shodli předsedové stran vládní koalice. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL) bude také dle dohody hledat
další řešení pro podporu malých a středních podniků ve výši až 3 miliardy korun
ročně.
„Postup při schvalování a vypořádání
připomínek Evropské komise ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky řešili experti na zemědělství všech
stran vládní koalice. V rámci redistributivní platby potvrdili návrh 23 procent
na prvních 150 hektarů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Již dříve prosadil ministr Nekula navýšení kofinancování Programu rozvoje
venkova o 5 miliard korun ročně, další 2
až 3 miliardy korun mají nově směřovat
do živočišné výroby a citlivých sektorů. „Budeme hledat řešení pro podporu malých a středních podniků ve výši
dalších dvou až tří miliard korun ročně.
Tyto peníze budou primárně určeny
podnikům, které se zabývají živočišnou
výrobou a produkcí citlivých komodit
jako je ovoce, zelenina, chmel či brambory. Plánovaná podpora budeme hledat
v oblastech národních dotací, daňových
úlev nebo plateb sociálního a zdravotního pojištění. Celková alokace finančních prostředků pro sektor zemědělství
tak bude od roku 2023 o sedm až osm
miliard korun vyšší než doposud,“ uvedl
ministr Nekula.
V současnosti je na společnou zemědělskou politiku ročně určeno zhruba 35
miliard korun. Od příštího roku to bude
40 miliard korun, další až 3 miliardy zís-
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kají zemědělci na dalších podporách. Za
pětileté období platnosti nové SZP by
tak čeští zemědělci mohli získat navíc
až 40 miliard korun. To pomůže zajistit
udržitelnou produkci dostatku potravin
při současně vyšší ochraně přírody.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministr zemědělství: Pro posílení
výroby potravin podporujeme větší
flexibilitu společné zemědělské politiky i v roce 2023
24. 5. 2022 – Tisková zpráva – Aktuální situace na komoditních trzích,
ovlivněná zejména válkou na Ukrajině,
a akční plán na vytvoření dopravních
koridorů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, které mají usnadnit vývoz zemědělských produktů, byly hlavními
tématy zasedání Rady pro zemědělství
a rybářství v Bruselu. Ministři jednali
také o očkování proti ptačí chřipce jako
doplňkovém nástroji pro prevenci a tlumení této choroby.
„Situace na komoditních trzích je i nadále velmi složitá. Vysoké ceny zemědělských komodit mají zásadní dopad na
potravinářský průmysl a vytvářejí tlak
na růst cen potravin. Znepokojující je
i pokračující nárůst cen hnojiv a jejich
omezená dostupnost, proto velmi oceňuji mimořádnou finanční pomoc pro
nejvíce postižená odvětví. Vzhledem
k pokračujícím negativním trendům na
komoditních trzích a v zájmu zachování
potravinového zabezpečení podporujeme další flexibilitu ve společné zemědělské politice i v roce 2023. Jsem rád,
že byl vytvořen akční plán, který by měl
usnadnit vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula.
Česká republika podporuje možnost,
aby v důsledku pokračujícího negativního trendu na zemědělských trzích

a v zájmu zachování potravinového
zabezpečení bylo odloženo až do roku
2024 plnění tzv. GAEC 7 – rotace plodin, kdy na stejném pozemku nesmí být
pěstovaná stejná plodina dva roky po
sobě. „Z důvodu posílení produkce považujeme za vhodné zmírnit požadavek
vyčlenění neprodukčních ploch na orné
půdě. I do budoucna je podle nás potřebné reagovat na vzniklou situaci přijímáním mimořádných opatření, která zajistí
ekonomicky udržitelnou produkci potravin,“ uvedl ministr Nekula.
Evropská komise v polovině května
vydala akční plán k vytvoření tzv. dopravních koridorů mezi EU a Ukrajinou,
aby se usnadnil vývoz zemědělských
surovin a produktů a oboustranný obchod. Reagovala tak na ruskou blokádu
ukrajinských přístavů v Černém moři.
Účelem je vytvořit náhradní trasy využívající všechny druhy dopravy a umožnit
vývoz ukrajinského zboží, kterého je aktuálně ve skladech 25 až 30 milionů tun.
Dalším z témat zasedání bylo očkování proti ptačí chřipce. Zavedení preventivní a nouzové vakcinace Česká republika podporuje a považuje ji společně
s účinnou biologickou bezpečností za
efektivní nástroj prevence a kontroly
šíření této nákazy. „Navržené závěry
mají naši podporu. Předpokládáme, že
za našeho předsednictví budeme v dalším rozpracování této problematiky pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Nekula. V České republice letos veterináři
naočkovali asi 800 geneticky cenných
hus, aby zabránili zavlečení nákazy do
chovu.
Ministři také jednali například o novém legislativním rámci EU pro pozitivní seznam zájmového chovu zvířat
nebo o budoucnosti ochrany půdy v EU.
Ministr Nekula se v rámci jednání Rady
setkal s eurokomisařem pro zemědělství
Januszem Wojciechowským a se svými
protějšky z Finska, Estonska a Itálie.
VOJTĚCH BÍLÝ, TISKOVÝ MLUVČÍ
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
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SPOLEČNÝ OTEVŘENÝ DOPIS AGRÁRNÍ
KOMORY ČR A ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR
ZASLANÝ PŘEDSEDOVI VLÁDY ČR

V Praze 27. 5. 2022
Č.j.: 39/2022
Vážený pane premiére,
od ledna se snažíme vládu varovat, že
plánovaný přesun zemědělských dotací
k těm nejmenším ve skutečnosti poškodí tisíce středních farmářů. A jsou to
právě oni, na kom stojí produkce českých potravin. V době, kdy okolní země
svoji soběstačnost naopak posilují, česká vláda zvolila dobrovolné zvyšování
závislosti na dovozu.
Na základě dosavadního vývoje diskuze okolo Společné zemědělské politiky
na dalších pět let jsme pochopili, že lidé,
kteří vládě radí, zemědělství nerozumí
nebo jsou zaslepeni ideologií, či dokonce
osobními zájmy, a fakta slyšet nechtějí.
Vytvořili hradbu polopravd a mýtů a nás
označili za hrstku agrobaronů bojujících
o nepřiměřená privilegia. Ve skutečnosti
zastupujeme zemědělce, kteří produkují 80 % českých potravin. Naši členové
jsou podniky různých velikostí, do kterých vložily svůj majetek stovky tisíc
drobných vlastníků a které zaměstnávají desítky tisíc lidí. Mnozí z nich jsou
Vašimi voliči.
Proto Vás žádáme: přijďte mezi nás
vysvětlit našim členům-zemědělcům,
kteří živí tuto zemi:
– proč chcete vzít peníze těm, kteří i navzdory lépe dotované zahraniční
konkurenci nadále drží na nohou živočišnou výrobu a pěstování náročných
plodin jako ovoce, zelenina či brambory?
– proč budete trestat úspěšné podnikatele, kteří zde postupně vyrostli, investují a zaměstnávají lidi v regionech,
kde se sami narodili?
– proč si myslíte, že Vámi preferované
mikropodniky dokážou výpadek středního zemědělství nahradit?
– proč jste v zemědělské politice bruselštější než Brusel?
Zveme Vás na setkání se zemědělci,
kde máte možnost aktivním zemědělcům, kteří se každodenně starají o produkci potravin, vysvětlit, v čem je Vámi
navržený Národní strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027
výhodnější jak pro společnost, tak pro
střední zemědělské podniky. Vysvětlete
lidem, že se mýlí a nová zemědělská politika jim přinese více příležitostí.
Na 8. června 2022 svoláváme setkání
zemědělců do Paláce Lucerna a tímto
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Vás zveme, abyste přišel osobně našim
členům vládní zemědělskou politiku vysvětlit.
Těšíme se na Vás.
S pozdravem,
Ing. Jan Doležal v. r.
Agrární komora České republiky
Ing. Martin Pýcha v. r.
Zemědělský svaz České republiky

Potravinářská komora ČR podporuje
snahy o odložení některých opatření
Green dealu!
Tisková zpráva 12. 5. 2022: „Zajištění
dostatečného množství cenově dostupných potravin je jeden z hlavních cílů,
které Evropská unie nyní sleduje. Kromě pomoci Ukrajině s vývozem dochází
k odkladu některé legislativy vyplývající
z Green Dealu, která může mít negativní
dopad na produkci potravin“, řekla dnes
na tiskové konferenci Potravinářské komory poslankyně Evropského parlamentu Veronika Vrecionová za ODS. Situace
ve světě je v tuto chvíli velmi nejistá.
Očekáváme, že dojde i k jistému přehodnocení všech nastavených cílů. Předpokládané dopady mohou být pro některé
regiony velmi vyčerpávající, doplňuje
Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.
Některé otázky nejsou vůbec dotažené, například spotřeba pesticidů se má
snížit o polovinu, není však jisté, jak
tato povinnost bude rozložená mezi jednotlivé státy, mezi kterými jsou v této
oblasti velké rozdíly. Česká republika má
spotřebu 1,8 kg pesticidů na hektar, Belgie 8 kg. Pokud se Belgie dostane na polovinu svého množství, stále to bude 2x
více než je současná spotřeba v Česku.
Je potřeba nastavené cíle lépe promyslet, více diskutovat a pravidla měnit
chytře. Potravinářská komora ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že stále chybí reálný plán, jak jednotlivé cíle splnit,
stále zaznívají pouze jednoduché proklamace. Velmi důležité je také vědět, kolik
bude celý proces stát?
Ukázalo se, že například nastavená
energetická politika, kdy jsme závislí
pouze na ruském plynu, je velmi problematická. Budeme muset šetřit, šetřit
energiemi, vodou, pohonnými hmotami,
spotřebovávat méně. Jedná se ale o dobrou výchozí pozici v otázce zamezení
plýtvání potravinami. V EU ročně ztratíme či vyhodíme potraviny v hodnotě
neuvěřitelných 149 miliard eur. To je tři-

krát více než rozpočet České republiky
na jeden rok.
Evropa jako taková je potravinově soběstačná. Evropský jednotný trh umožňuje jednotlivým státům produkovat
takové suroviny a výrobky, které nejlépe vyhovují klimatickým a dalším podmínkám v konkrétním regionu. Ostatní
si mohou jednotlivé státy dovézt. „Problém nastává v situaci, kdy se v konkrétním státě komodita stane nedostatkovou. V tomto případě státy přestanou
vyvážet a výrobky pak na trhu chybí“,
vysvětluje Miroslav Koberna. Zastavení
mezinárodního obchodu není pravděpodobné, ale vyloučit ho nelze. Máme tedy
nějaký plán B?
Proto je dobré podporovat takové zemědělství a potravinářství, které v případě krize, zajistí pro své obyvatele
základní skupinu výrobků tak, aby byly
základní potraviny kvalitní a dostupné.
Pokud pak na čas vypadnou některé komodity, bude plynulé zásobování zajištěno.
"Místo diskuzí o nereálné soběstačnosti České republiky v produkci potravin mluvme o její potravinové bezpečnosti, tzn. produkci základních potravin
pro uživení obyvatelstva v případě vážné krize. Snahy o plnou soběstačnost
nedávají ekonomický smysl a znamenaly
by neefektivní využití půdy, a tedy celkově nižší produkci potravin na úrovni
EU,“ dodala Vrecionová
Česko je soběstačné v obilí, cukru,
hovězím mase a mléce. Nejméně produkujeme ovoce a zeleninu. Stoprocentní
soběstačnost není žádoucí, znamenalo
by to jistě vyšší ceny a omezený výběr.
Česká republika by jistě byla schopna
vyprodukovat většinu běžných potravin, ale za jakou cenu? V České republice, resp. v Evropě žádný hladomor
nehrozí, může docházet k částečným
výpadkům dodávek jednotlivých výrobků, ale je pravděpodobné, že současné krize energetická nebo v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
bude mít dopad na dostupnost potravin
jinde ve světě.
Když se ale podíváme na soběstačnost v mléce, v roce 2020 se pohybovala na hranici 117 %. Produkce mléka je
dotována, zemědělcům jsou vypláceny
příplatky z národních zdrojů. Bohužel,
téměř 30 % takto podporovaného mléka se jako surovina vyváží do zahraniční a zpět se na náš trh vrací ve formě
zpracovaných výrobků, takže přidaná
hodnota zpracování zůstává za hranicemi. „Otázkou tedy je, zda podporu
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produkce z národních zdrojů nezacílit
pouze na surovinu, která je zpracována
v České republice a nikoliv vyvážena.
Domácí zpracování surovin v tuzemsku by nepochybně výrazně pomohlo
zvýšení žádané soběstačnosti a snížení
závislosti na dovozech“, dodala prezidentka Potravinářské komory ČR Dana
Večeřová.
Ať již hovoříme o potravinové soběstačnosti, potravinové bezpečnosti či
snížení závislosti na dovozech, cílem
musí být kvalitní a cenově dostupné
potraviny. Podporujme lokálnost, vyhýbejme se vysoce zpracovaným produktům a velmi levným nekvalitním dovozům ze zahraničí.
Posilujme soběstačnost u všech možných komodit, ne ve smyslu soběstačnosti v jednotlivých položkách, ale ve
smyslu zajištění potravin pro obyvatele
v době krize. Podporujme nejvíce ohrožené komodity a obory formou dotací.
Nesnižujme produkci tak, aby docházelo k dalšímu zdražování potravin. Potraviny musí být strategickou surovinou,
chraňme svůj trh s potravinami. Nezapomínejme na nové technologie a inovace, které zlevňují zemědělskou i potravinářskou výrobu.
HELENA KAVANOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ
POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR

Omezte více pesticidy, vyzývá Evropská unie. Česko ale ani přesně neví,
kolik jich spotřebuje
Ambice Česka ve snižování používání
pesticidů se drží příliš u země, míní Evropská komise. Tuzemští velcí zemědělci
trvají na tom, že pesticidy snížili dost.
Problémem však je, že monitorování čistoty vodních zdrojů neukazuje zlepšení
a celková čísla o množství použitých
pesticidů se přesně nesledují. Zhruba
čtyřicet procent tuzemských podzemních vod obsahuje podle posledních
měření nadlimitní množství pesticidů,
u povrchových vod jde o dvacet procent.
Výsledkem mimo jiné je, že podle údajů
z roku 2019 pilo vodu s větším množstvím chemických prostředků zaměřených na hubení škůdců v Česku asi 220
tisíc lidí. Dalším problémem může být
voda, v níž sice pesticidy limitu nedosahují, ale objevují se v různých kombinacích, o jejichž dopadech se zatím příliš
neví.
WWW.FOODNET.CZ, AUTOR MARTINA
PATOČKOVÁ, EKONEWS.CZ, 17. 5. 2022
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Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový
program Podpora nákupu půdy
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 1. června 2022
spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude
ukončeno nejpozději na konci tohoto
roku, tj. 31. prosince 2022.
Nový program Podpora nákupu půdy
je určen malým a středním podnikům
zabývající se zemědělskou prvovýrobou.
Jeho cílem je zpřístupnění nákupu zemědělské půdy, která není ve vlastnictví
státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělcům.
„Nákup půdy má pro české zemědělce strategický význam a patří k hlavním
nástrojům podpory českého zemědělství
a rozvoje venkova. Samotný program
má tradici a jsem velmi rád, že se podařilo ve spolupráci s PGRLF tento titul
nově připravit, otevřít a navíc oproti
předešlým letům i navýšit maximální
částku podpory až na 20 000 EUR, což
je v závislosti na aktuálním kurzu přibližně půl milionu korun,“ řekl ministr
zemědělství, Zdeněk Nekula.
Poskytnutá podpora je ve formě finančních prostředků určených pro
snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.
Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 000 EUR,
avšak celková výše podpory de minimis
nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí
účetní období překročit korunový ekvivalent 20 000 EUR. Žádost o podporu
se podává pouze elektronicky prostřednictvím internetových stránek společnosti PGRLF, a.s. www.pgrlf.cz. Samotná podpora nebude poskytnuta, pokud
nedojde k čerpání úvěru do 2 let od zaregistrování žádosti, nebo v případě že
došlo k uzavření úvěrové smlouvy před
podáním žádosti do programu. Celé
znění pravidel a další informace klienti naleznou na internetových stránkách
společnosti.
ZDROJ: BARBORA ŠENFELDOVÁ, PODPŮRNÝ
A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.

Výsledky průzkumu výskytu vybraných chorob révy vinné
17. 5. 2022 – Fytoplazmové žloutnutí
a červenání listů révy (původce = ´Can-

didatus ́ Phytoplasma solani – „stolbur“) stejně jako chřadnutí keřů révy
(původce = komplex houbových patogenů – Grapevine Trunk Diseases – GTD,
potažmo „ESCA“) patří mezi významné
choroby révy vinné.
Novým rizikem je též první výskyt karanténní choroby fytoplazmového zlatého žloutnutí révy vinné (Grapevine flavescence dorée phytoplasma – „GFDP“)
jako důsledek jejího přirozeného šíření
ze sousedního Rakouska.
Projekt zaměřený na rozsah výskytu
výše uvedených původců významných
chorob a na možné přenašeče byl v roce
2021 realizován v koordinaci ÚKZÚZ
v úzké součinnosti s Ústavem genetiky
Mendelu díky finanční podpoře z Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů (NAP).
Na základě výstupů průzkumu a analýz vzorků byla získána řada unikátních
výsledků týkajících se rozšíření významných chorob révy vinné v ČR a byla formulována předběžná doporučení pro
státní správu, vinaře i výzkumnou sféru.
Tab. Vyhodnocení frekvence výskytu
GTD/ESCA ve vinicích vizuálním hodnocením
Bílé odrůdy (rozpětí / počet lokalit)
1. Hibernal (HI) průměr odrůdy 3,3 %;
(rozpětí
3,3 %; 1 lokalita)
2. Chardonnay (CH) 5,0 %; (0,1–9,8 %; 4)
3. Müller Thurgau (MT) 7,1 %; (2,8–
11,8 %; 3)
4. Rulandské šedé (RŠ) 7,8 %; (0,5–
15,9 %; 5)
5. Rulandské bílé (RB) 12,7 %; (2,3–
23,9 %; 5)
6. Pálava (PA) 13,0 %; (13,0 %; 1)
7. Muškát moravský (MM) 13,2 %;
(13,2 %; 1)
8. Sauvignon (SG) 13,3 %; (1,0–24,3 %; 5)
9. Ryzlink rýnský (RR) 19,6 %; (13,2–
25,3 %; 3)
10. Tramín červený (TČ) 42,7 %; (40,8–
44,5 %; 2)
11. Ryzlink vlašský (RV) 56,4 %; (56,4 %; 1)
Modré odrůdy (rozpětí / počet lokalit)
1. Agni (AG) průměr odrůdy; 2,3 %; (rozpětí 2,3
%; 1 lokalita)
2. Zweigeltrebe (ZW) 6,3 % (6,3 %; 1)
3. Svatovavřinecké (SV) 7,6 % (7,6 %; 1)
4. Merlot (ME) 8,1 % (8,1 %; 1)
5. Cabernet Sauvignon (CS) 9,9 %; (8,5–
11,2 %; 2)
6. Frankovka (FR) 17,5 %; (1,9–54,6 %; 4)
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7. Rulandské modré (RM) 19,9 % (19,9 %;
1)
8. Modrý Portugal (MP) 21,2 %; (10,3–
35,7 %; 3)
Průměrné napadení na lokalitu
a odrůdu 15,6 %.
Laboratorní vyhodnocení odebraných
vzorků probíhalo do dubna 2022.
Kompletní Zpráva z projektu ESCA:
http://www.akcr.cz/data_ak/22/p/Zprava_z_projektu_ESCA.pdf
ZDROJ: ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás
11. 5. 2022 – Tisková zpráva – Dne 10.
května 2022 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
(ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci
a choroby rostlin kolem nás.“ Prostřednictvím výstavy ÚKZÚZ informuje veřejnost o známých i méně známých
příkladech invazí na náš kontinent
a o možnostech, jak se jim bránit. Panelová výstava je umístěna na střešní
terase Národního zemědělského muzea
v Praze až do 3. července 2022.
Výstava ÚKZÚZ si klade za cíl seznámit veřejnost s významem zdraví rostlin
v současnosti, vlivu globalizace světového obchodu a klimatických změn, které s sebou nesou mnohem příznivější
podmínky pro zavlékání, šíření a usídlení chorob a škůdců rostlin v nových
oblastech, a o možnostech, jak zabránit
jejich usídlení v Evropě, potažmo v České republice.
Stále častěji se stává, že kamiony,
letadla nebo lodě převážejí mezi kontinenty a státy nejen zboží, ale jako černé
pasažéry rovněž nové škůdce a původce
chorob rostlin – invazní škodlivé organismy.
Tyto mohou v případě zavlečení na
nové území způsobit významné ekonomické ztráty. Nepůvodní druhy mnohdy nemají v novém prostředí přirozené
nepřátele, rychle se přizpůsobí a často
vytlačují druhy původní. Kromě škod na
zemědělské a lesnické produkci tak mohou invazní škůdci a patogeny rostlin
vážně narušit biologickou rozmanitost,
tedy biodiverzitu v Evropě.
„V boji proti invazním druhům je důležitá součinnost zemědělského resortu
a resortu životního prostředí. Invazní
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škůdci a choroby rostlin totiž kromě
přímých škod na výnosech zemědělských kultur vážně narušují biodiverzitu
a vytlačují původní druhy. Jsem rád, že
odborníci z obou resortů na řešení této
problematiky spolupracují a věřím, že
jejich spolupráce bude úspěšně pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk
Nekula (KDU-ČSL).
ÚKZÚZ jako národní organizace
ochrany rostlin v České republice provádí rostlinolékařské kontroly zásilek rostlin dovážených ze třetích zemí, odborné
šetření před vývozy rostlin do třetích
zemí, aktivně zjišťuje případnou přítomnost nových patogenů a škůdců a monitoruje výskyt hospodářsky významných
chorob a škůdců rostlin na území České
republiky.
V posledních letech ÚKZÚZ zachytil
při kontrolách dovozů rostlin ze třetích
zemí mnoho původců chorob a rovněž
škůdců. Příkladem může být několik
záchytů viru hnědé vrásčitosti plodů
rajčete, exotické parazitické rzi, ve dvou
případech obávaného invazního háďátka borovicového a řadu záchytů různých
karanténních druhů hmyzu v dováženém dřevu, dřevěných transportních
obalech a také v zelenině a ovoci.
V současnosti ÚKZÚZ řeší vymýcení
tří ohnisek výskytu obávané karanténní choroby – fytoplazmového zlatého
žloutnutí révy, přenášené invazním
křískem révovým nedávno rozšířeným
na jižní Moravu. ÚKZÚZ rovněž přijal
opatření k zabránění zavlékání a šíření nepůvodního viru hnědé vrásčitosti
plodů rajčete, který se k nám dostával
s dováženým osivem rajčete a papriky
z Asie.
Výstavou tak ÚKZÚZ představuje veřejnosti řadu nepůvodních invazních
druhů hmyzu zavlečených do Evropy,
kteří napadají stromy a keře v našich
lesích, parcích a zahradách. Postižené
dřeviny již často nelze vyléčit. Neopomíná ani roli veřejnosti, kterou vyzývá
ke spolupráci při odhalování škůdců
a chorob kolem nás v aktivitě ZAPOJTE SE!
„O tom, že téma zdraví rostlin nabývá
stále více na významu, svědčí letošní vyhlášení Mezinárodního dne zdraví rostlin, který připadá na 12. květen,“ uvedl
ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka. „Navazuje na Mezinárodní rok zdraví rostlin, jehož cílem bylo šířit povědomí veřejnosti
o rostlinolékařství, jeho významu i rizicích, která představují škůdci a choroby
rostlin,“ dodal.
IVANA KRŠKOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ

Kontroly Potravinářské inspekce
v r. 2021: 3 202 nevyhovujících šarží,
pochybení převažují u potravin z dovozu
Státní zemědělská a potravinářská
inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2021
celkem 44 218 vstupů do provozoven
potravinářských podniků, provozoven
společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto
počtu inspektoři SZPI vykonali 28 893
kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 8 911 vstupů do
provozoven společného stravování, 10
030 vstupů ve výrobě potravin, 2 360
kontrol ve velkoskladech, 1 160 v prvovýrobě, 2 035 v ostatních místech, např.
při přepravě, v celních skladech apod.
V loňském roce SZPI kontrolou zjistila celkem 3 202 nevyhovujících šarží
potravin a ostatních výrobků, což představuje cca 24 % hodnocených vzorků. Z hlediska země původu inspekce
v loňském roce zjistila nejvyšší míru
pochybení u potravin dovážených z tzv.
třetích zemí, naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily
u potravin tuzemských výrobců. U potravin ze třetích zemí nevyhověly požadavkům národních nebo evropských
předpisů 26,8 % hodnocených šarží.
U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 19,8 % kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 16,2 %.
V loňském roce Inspekce provedla
v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem
8 911 kontrol, zjistila zde 1 878 pochybení a porušení právních předpisů tak
inspektoři konstatovali u cca každé 5
kontroly v segmentu. Při kontrolách
zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhovělo
26 % kontrolovaných provozoven (1 632
případů nedodržení správné hygienické
praxe). Aktuální výsledky kontrol společného stravování ve srovnání s výsledky kontrol v letech 2015–2020 indikují
mírné zlepšení, stávající stav však nelze
hodnotit jako uspokojivý a SZPI nadále
bude segmentu věnovat zvýšenou pozornost.
V souvislosti s mimořádným růstem
online formy prodeje inspektoři SZPI
provedli celkem 1 254 kontrol přímo
zaměřených na internetový prodej potravin. SZPI se v rostoucí míře zaměřuje i na kontrolu potravin nabízených
či propagovaných na online sociálních
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sítích, internetových aukcích, bazarech
apod. Nejčastěji kontrolovanou komoditu představovaly doplňky stravy. U SZPI
je aktuálně registrováno přes 5200 provozovatelů nabízejících potraviny prostřednictvím internetového obchodu.
V roce 2021 bylo pravomocně skončeno 2 407 správních řízení vedených
s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 90 248 500 Kč. Inspekce zároveň
vloni uložila 11 285 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto
zakázaných potravin představovala 58
828 714 Kč.
ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA,
TISKOVÝ MLUVČÍ SZPI, 2. 5. 2022

Z Výroční zprávy 2021 Státní zemědělské a potravinářské inspekce
V případě vína nevyhovělo 23,2 %
odebraných šarží.
Kontrola oznamovací a uskladňovací povinnosti vinařských produktů
V laboratoři byly analyzovány vzorky
z 228 šarží nebaleného vína v celkovém
objemu 3 643 844 litrů. Laboratorním
rozborům nevyhověly celkem 4 šarže nebalených vín. Ve dvou případech
bylo zjištěno závažné porušení právních
předpisů, tj. falšování produktů, a to
u nebaleného vína původem z Rakouska
(nepovolený přídavek vody) a nebaleného vína původem z Bulharska (nepovolený přídavek syntetického glycerolu).
Dále bylo ve dvou případech zjištěno,
že údaj uvedený v průvodním dokladu
o skutečném obsahu alkoholu se neshoduje s výslednou naměřenou hodnotou.
Ostatní vzorky byly vyhodnoceny jako
vyhovující.
V rámci těchto kontrol bylo popsáno
51 porušení právních předpisů a uloženy zákazy v celkovém množství 403
759 litrů. Nejčastějšími prohřešky byly
neodpovídající vedení evidenční knihy,
předložení chybně vyplněného průvodního dokladu (či neúplně vyplněného),
nesplnění oznamovací nebo uskladňovací povinnosti dle zákona č. 321/2004 Sb.
Kontrola způsobu prodeje vína
v provozovnách „vinotéka-stáčírna“
V rámci kontroly bylo inspektory provedeno celkem 184 kontrolních vstupů,
přičemž 68 z těchto kontrolních vstupů
obsahovalo minimálně jednu nevyhovující skutečnost. Ve 44 případech bylo
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kvalifikováno porušení – protiprávní
způsob prodeje sudového vína (tj. ve
24 % ze všech kontrolních vstupů).
Za účelem laboratorní analýzy bylo
v těchto provozovnách odebráno celkem
30 šarží vín, z nichž 8 šarží nevyhovělo. Ve 3 případech (původem ze Slovenska a Bulharska) bylo zjištěno závažné
porušení právních předpisů – falšování
produktu (nepovolený přídavek exogenní vody a nepovolený přídavek syntetického glycerolu) společně s jakostními
parametry. Dále bylo v jednom případě
prokázáno nevyhovění jakostních parametrů (senzorické hodnocení), v jednom
případě bylo naopak zjištěno překročení
limitu pro alergenní látku – oxid siřičitý
(alergenní látky) a ve 3 případech bylo
zjištěno neodpovídající označení vína
(zbytkový obsah cukru a skutečný obsah
alkoholu).
Kontrola částečně zkvašeného hroznového moštu (vč. burčáku)
Celkem bylo v rámci této kontroly
v roce 2021 provedeno 317 kontrolních
vstupů, při nichž bylo pro laboratorní
analýzu odebráno celkem 52 šarží nabízeného částečně zkvašeného hroznového moštu. Laboratorně nevyhověla
jedna šarže částečně zkvašeného hroznového moštu (burčáku), hroznů původem z Maďarska. V daném případě
neodpovídal skutečný obsah alkoholu
definici výrobku z révy vinné (částečně
zkvašený hroznový mošt se získává kvašením hroznového moštu, který následně obsahuje skutečný obsah alkoholu
vyšší než 1 % objemové a nižší než tři
pětiny celkového obsahu alkoholu v procentech objemových).
V rámci těchto kontrolních vstupů
byly navíc zjištěny nedostatky v řádném
označování (např. zneužití tradičního
výrazu „burčák“ – kdy byl výrobek prodejcem označen a nabízen jako burčák,
přičemž se jednalo o částečně zkvašený
hroznový mošt původem např. z Maďarska nebo Slovenska), průvodních dokladech (chybějící nebo chybně uvedeny
povinné údaje), hygienických podmínkách aj.
Opatření
V roce 2021 uložila SZPI celkem 11
285 zákazů v celkové výši 58 828 714 Kč.
Z toho u výrobců potravin bylo uloženo celkem 108 zákazů v celkové výši 6
319 908 Kč, v obchodech bylo uloženo
6 146 zákazů v celkové výši 26 451 283
Kč na šarže tuzemského původu a 3 670
zákazů v celkové výši 24 640 078 Kč na

šarže zahraniční. K potravinářským výrobkům, u nichž byly zákazy nejčastěji
ukládány, patřily mléčné výrobky (uloženo celkem 2 656 zákazů v celkové výši
290 215 Kč) a masné výrobky (uloženo
celkem 2 576 zákazů v celkové výši 449
685 Kč). Z ostatních oborů pak následovala studená kuchyně (721 zákazů v celkové výši 57 515 Kč), čokoláda a cukrovinky (uloženo 694 zákazů v celkové výši
380 268 Kč) a víno, u nějž bylo uloženo
686 zákazů v celkové výši 36 373 053 Kč.
Největší finanční objem zákazů (36 373
053 Kč) byl uložen v oboru víno a v oboru doplňky stravy (14 596 108 Kč).
Kontroly vína
V roce 2021 bylo i s ohledem na zavedený nouzový stav v České republice
provedeno celkem 3 696 kontrolních
vstupů (do 2 303 provozoven) za účelem prověření požadavků na produkci
a uvádění na trh výrobků z révy vinné.
Během těchto kontrol byla v 712 kontrolních materiálech popsána minimálně
jedna nevyhovující skutečnost (tedy 1/5
daných kontrol byla nevyhovující).
V rámci těchto kontrolních vstupů bylo za účelem laboratorní analýzy
odebráno dle analýzy rizika 869 šarží
výrobků z révy vinné, z nichž 122 šarží
(tj. 14 % z odebraných šarží) nevyhovělo
právním předpisům (povoleným enologickým postupům a omezením).
Dále byly u 20 šarží zatříděných vín
ověřovány základní parametry (celkový
a skutečný obsah alkoholu, bezcukerný
extrakt, hustota, obsah cukru, kyselost
atd.) a porovnávány s hodnotami předloženými při zatřídění. Z těchto 20 šarží
neodpovídaly naměřené hodnoty s hodnotami při zatřídění u 4 šarží.
Co se týče konkrétních nevyhovění,
tak nejpočetnější zjištění bylo v senzoricky nevyhovujících parametrech. Nejčastěji byly zjištěny choroby a vady jako
například oxidáza, nežádoucí těkavé látky – octovatění vína, vada po oxidu siřičitém aj. Dále byly zjištěny nedostatky
při ověřování údajů na etiketě vín (tzn.,
lišily se údaje o skutečném obsahu alkoholu anebo údaje o zbytkovém obsahu
cukru).
Nedostatky v jakostních parametrech
byly zjištěny v případě překročení povoleného limitu obsahu těkavých kyselin
a celkového obsahu oxidu siřičitého.
Dále byly zjištěny nepovolené enologické postupy, a to v případě překročení limitu pro zvyšování přirozeného obsahu
alkoholu ve výrobku (nadlimitní přídavek cukru do moštu nebo rmutu) a pře-
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kročení limitu v případě použití kyseliny
sorbové (tj. konzervantu).
Naopak závažná zjištění, tedy falšování produktu, byla zjištěna v 17 případech, a to u šarží vín původem z České
republiky, Bulharska, Slovenska a Rakouska. Tato vína obsahovala zakázaný
přídavek exogenní vody, neodpovídající
geografický původ, nepovolený přídavek
syntetického glycerolu, sacharózy a sacharinu.
Dále bylo v rámci těchto vstupů na
místě hodnoceno 480 šarží výroků
z révy vinné, z nichž 192 šarží (tj. 40 %
z hodnocených šarží) nevyhovělo právním předpisům (nejčastěji v neodpovídajícím či zavádějícím značení).
Celkem tedy bylo hodnoceno 1 349 šarží výrobků z révy vinné, z nichž 314 šarží nevyhovělo právním předpisům, což
představuje 23,3 % nevyhovujících šarží
ze všech hodnocených šarží. V porovnání s rokem 2020 se jedná o výrazný nárůst nevyhovujících záchytů a současně
navýšení celkového počtu posuzovaných
šarží výrobků z révy vinné.

Vítězové soutěže:
Titul

Odrůda

Ročník Stát Vinařství

Obec

Body

Champion
PIWI, Hibernal

Hibernal

2021

CZ

Petr
Veverka

Šardice

93

Champion
PIWI, bílé víno
ostatní

Souvignier
gris

2021

CZ

Vinařství
Bernátek

Dubňanská
Hora

92

Champion
PIWI, červené
víno

Pinot Nova

2019

AT

HBLA
und BA

Klosterneuburg

93

Nejlepší
kolekce vín

HBLA und BA Klosterneuburg (Pinot Nova 2019, Ráthay 2020,
Donauveltliner 2021, Pinot Nova 2018), průměrné hodnocení 90
bodů

VYBRAL J. SEDLO

HIBERNAL FORUM 2022
V roce 200letého výročí narození zakladatele genetiky Gregora Johanna
Mendela uspořádal Mendelův vinařský
spolek Šardice 7. ročník soutěže vín
z PIWI odrůd. Prezentace soutěžních
vzorků vín s dopoledními odbornými
přednáškami se uskutečnila v sobotu
odpoledne 21. 5. 2022.
O nových PIWI odrůdách z Klosterneuburku pohovořil Ing. Karel Hanák, na
kterého navázal DI Martin Mehofer ze
stejné instituce přednáškou o pěstitelských zkušenostech s těmito odrůdami.
Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. se zabýval významem mikroklima révového
keře v ochraně proti padlí révy a Robert
Rubacha pojednal o současném stavu
v pěstování moštových PIWI-odrůd
v podmínkách polského vinohradnictví.
Ing. František Mádl seznámil přítomné
s činností PIWI International a PIWI
Česko. Zájemci o členství mohou požádat o více informací zde: fmadl1917@
gmail.com, tel.: 602 780 364, nebo na adrese: https://piwi-international.de/piwi-regional/piwi-ceska/
Do vlastní soutěže bylo přihlášeno 367
vzorků vín, z toho byl 101 vzorek odrůdy Hibernal (95 z ČR, 5 z Polska a 1 ze
Slovenska). Z dalších odrůdových vín
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Karel Hanák a Martin Mehofer při přednáškách

Vzorky soutěžních vín připravené k veřejné degustaci

bylo nejvíce bílých vzorků odrůdy Solaris (33), Souvignier gris (29), Johanniter (13), Donauriesling (9), Muscaris (9),
Savilon (8), Cabernet blanc (7), Seyval
blanc (6), Malverina (5), Rinot (3), Merzling (3) a Donauveltliner (3). V případě
červených vín bylo nejvíce vzorků z odrůd Regent (17), Cabernet Cortis (14),
Laurot (6), Monarch (3), Nativa (2), Sevar (2) a Pinot Nova (2).
Z hlediska účasti podle států bylo 255
vzorků vín z Česka, 48 z Polska, 30 z Ra-

kouska, 16 z Německa, 15 ze Slovenska, 2
z Francie a 1 z Itálie. Zlatou medaili získalo 65 vzorků z Česka, 10 z Rakouska,
9 z Polska, 7 z Německa, 5 ze Slovenska
a 1 z Francie.
Celý katalog s výsledky soutěžních vín
bude zveřejněn na adrese:
http://www.vinozesardic.cz/akce2022/prehlidka-piwi-odrud-a-hibernal-forum
TEXT JIŘÍ SEDLO, FOTO FRANTIŠEK MÁDL
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Co je uhlíkové zemědělství a jaký je
jeho význam?
Pojem uhlíkové zemědělství označuje
způsoby zemědělské produkce, zaměřené na zvyšování obsahu dlouhodobě vázaného uhlíku v půdě. Součástí uhlíkového zemědělství je řízení zásob a toků
uhlíku a emisí skleníkových plynů na
úrovni zemědělského podniku nebo
pozemku za účelem zmírňování změny
klimatu. Týká se jak obdělávání půdy,
tak i chovu hospodářských zvířat, veškerých zásob uhlíku v půdě, materiálech
a vegetaci, a dále zahrnuje emise oxidu
uhličitého (CO2), metanu (CH4) a oxidu
dusného (N2O).
Uhlíkové zemědělství zahrnuje zejména tyto způsoby hospodaření na půdě:
• Zalesňování respektující ekologické
principy (např. ochranu biodiverzity), posílení udržitelného hospodaření v lesích a adaptace lesů na změnu
klimatu;
• Agrolesnictví a jiné způsoby kombinující pěstování dřevin s rostlinnou
nebo živočišnou produkcí;
• Pěstování krycích plodin, víceletých plodin, šetrné zpracování půdy,
zvýšená ochrana krajinných prvků,
ochrana půdy snižující erozi a zvyšující obsah půdní organické hmoty
v degradované orné půdě, opatření
v živočišné výrobě a chovu hospodářských zvířat;
• C ílené zatravnění orné půdy nebo
neobdělávaných půd, uvádění půdy
do klidu;
• Obnova mokřadů, která sníží oxidaci
existujících zásob uhlíku a zvýší potenciál ukládání uhlíku.
Jako prostředek k zavedení uhlíkového zemědělství vydala EK v roce
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2021 Technickou příručku „Vytváření
a realizace programů uhlíkového zemědělství založených na výsledcích
v EU“, která shrnuje výsledky výzkumu
ukládání uhlíku v zemědělství a poskytuje návod k zavádění programů uhlíkového zemědělství založených na
výsledcích.
Technická příručka vytváření a realizace programů uhlíkového zemědělství
založených na výsledcích v EU (PDF, 1
MB) je ke stažení na této adrese: http://
www.akcr.cz/data_ak/22/p/Opatreni_v_zemedelstvi_podporujici_ukladani_uhliku.pdf

znamenána v povodí Orlice, dolní Ohře,
Ploučnice, Opavy, Bečvy a dolní Moravy.
Stav hladiny vodních toků
Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém
týdnu se na území povodí Moravy
a Dyje vyskytovaly srážky s úhrnem do
32 mm. Avšak během dnešní noci došlo
k výraznější srážkové činnosti s úhrny
až do 70 mm. Na srážky zareagovaly
toky krátkodobým vzestupem hladin.
Vodnosti se pohybují na úrovni 15–45 %
dlouhodobého průměru pro měsíc květen. Limit sucha (Q355) je v současnosti v povodí Moravy a Dyje dosažen ve
třech profilech.

ZDROJ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR,
AK ČR, 10. 5. 2022

Aktuální informace o stavu vodních
zdrojů k 25. 5. 2022
Stav podzemních vod (týdenní zpráva
ČHMÚ 16. 5. – 22. 5. 2022)
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 20. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe
od Doubravy po Jizeru a dolní Moravy
byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Oproti předcházejícímu
týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní
vody. Hladina ve srovnání s předchozím
týdnem převážně stagnovala s tendencí
k mírnému poklesu a u 8 % objektů výrazněji klesala. K zlepšení stavu nedošlo
v žádném povodí. Podíl mělkých vrtů se
silně a mimořádně podnormální hladinou (46 %) se zvýšil. Podíl vrtů s normální hladinou (32 %) se snížil. Silně
nadnormální hladina se vyskytla pouze
u 1 vrtu.
Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální vydatnost byla za-

Naplněnost vodních nádrží
Povodí Moravy, s. p. – hladiny na nádržích mají převážně setrvalou tendenci. VD Letovice a Plumlov mají snížený
zásobní prostor z důvodu probíhající
rekonstrukce. V uplynulém týdnu bylo
z významných vodních nádrží v povodí
Moravy a Dyje nadlepšeno do toku pod
nádržemi cca 4,3 mil. m3 vody. Většina nádrží je naplněna – Nové Mlýny
(100 %), Vranov (98 %), Brno (94 %),
Dalešice (100 %).
Předpokládaný vývoj a možné dopady
Povodí Moravy, s. p. – v závislosti
na aktuálních srážkách dochází v zasažených oblastech k vzestupu hladin
na tocích, dle předpovědi mají během
dne srážky postupně ustávat a proto
v dalších dnech se očekávají poklesy
hladin. Manipulace na vodních dílech
jsou prováděny operativně dle aktuální
hydrologické situace a dle schválených
manipulačních řádů. Nádrže mají volné
retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.
ZDROJ: MZE, 25. 5. 2022
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Ze zahraničí

Situace na trhu v zemědělství, lesnictví a rybolovu, hodnocení COPA-COGECA (únor – duben 2022)
Celé evropské zemědělské společenství vyjadřuje solidaritu s ukrajinským
lidem. V těchto těžkých časech myslíme
především na naše kolegy pracující v zemědělství a zemědělských družstvech.
Invaze na Ukrajinu dále zhoršuje již tak
obtížnou situaci v důsledku kumulativního dopadu Covid-19 na dodavatelské řetězce, vyšších výrobních nákladů
(včetně nákladů na energii) a extrémních povětrnostních jevů.
Narušení plynulého chodu zemědělství se v posledních měsících množí, což
ovlivňuje příjmy zemědělců a nutí je přizpůsobovat nebo omezovat výrobu. Náklady evropského zemědělství (krmiva,
energie, hnojiva, pesticidy, lahve atd.)
mají stále větší význam pro krátkodobou i dlouhodobou životaschopnost
zemědělských podniků v EU. Vážným
problémem pro zemědělce zůstávají
například ceny a dostupnost některých
vstupů, jako jsou hnojiva a krmné suroviny. Dne 23. března Komise zveřejnila
sdělení o potravinovém zabezpečení.
Podle našeho názoru ve sdělení chybí
konkrétní politická řešení, která by bylo
možné v EU zavést, aby se snížil tlak na
evropské trhy s hnojivy.
Kromě toho výrobci zemědělských
strojů uvádějí, že v příštích čtyřech týdnech očekávají výpadky výroby z důvodu nedostatku dodavatelů, přičemž
válka na Ukrajině vytváří další překážky
v dodávkách.
Nedostatek pracovních sil zůstává pro
zaměstnavatele problémem vzhledem
k nadcházejícím měsícům intenzivních
sklizní. Vzhledem k profesnímu profilu uprchlíků předpokládáme, že 30 000
volných pracovních míst nelze obsadit
sezónními pracovníky, zejména v severní a střední Evropě. Směrnice o dočasné
ochraně je navíc v jednotlivých členských
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státech EU vykládána a prováděna odlišně. Například ve Švédsku mají nárok na
ekonomickou, sociální a zdravotní ochranu pouze ukrajinští sezónní pracovníci,
kteří opustili svou zemi po invazi, zatímco pracovníci, kteří přijeli a pracovali ve
Švédsku předtím, jsou bez ochrany.
Vinařství
Odhady výnosů pro Francii a Itálii
byly revidovány směrem nahoru (v obou
případech došlo k poklesu o –20 % namísto –27 %). Zásoby zůstávají stabilní,
s výjimkou prudkého nárůstu v Řecku
a mírného poklesu v Německu. Vývoz
vína v roce 2020/21 dosáhl velmi dobrých výsledků, když v porovnání s rokem 2018/19 vzrostl o 22,5 %. Očekává
se však, že vývoz v roce 2022 bude ovlivněn ztrátou ruského a ukrajinského trhu
(10 % vývozu vína z EU). Rostoucí náklady na výrobu a zemědělské vstupy (hnojiva, plyn, elektřina, sklo, karton atd.)
jsou pro výrobce velkým problémem.
Uvádějí nedostatek a neudržitelné ceny
vstupů (např. nárůst nákladů na láhev
v Itálii o 15 centů a nárůst nákladů na
zemědělské vstupy v Německu o 31 %),
jakož i pokles spotřeby a velmi vysoké
náklady na dopravu. Rostoucí výrobní
náklady snižují ziskové marže (–50 %
u vývozu) a ohrožují ekonomickou udržitelnost vinařství. A konečně, ačkoli
vinaři stále vyhodnocují škody na svých
vinicích, mrazy na začátku dubna na jihozápadě Francie pravděpodobně ovlivní sklizeň v roce 2022.
COPA-COGECA/22. 4. 2022/JS

P r o du k c e v í n a a m o š t u v E U
2021/2022
Celková produkce vína a moštu v roce
2021/22 by měla činit 159 mil. hl., pokles oproti produkci 2020/21 činí –7 %
(170 mil. hl v roce 2020/21 <-> 159 mil. hl
v roce 2021/22 = –11 mil. hl = –7 %).

S 50,4 mil. hl je Itálie opět největším
producentem v EU (a na světě) a představuje 32 % celkové produkce EU. Za
Itálií následuje Španělsko (39,4 mil. hl),
které vyrábí 25 % objemu EU. Třetí místo již druhým rokem po sobě zaujímá FR
(37,2 mil. hl) s 23 % vyrobeného objemu.
Pouze tyto tři členské státy představují
80 % produkce EU.
Dvě třetiny vyrobených vín jsou jakostní vína (tento podíl zůstává stabilní: 45 % tvoří vína s CHOP a 21 % vína
s CHZO). V posledním desetiletí je patrný trend mírného nárůstu výroby vín
s chráněným označením původu a odrůdových vín, stabilní úroveň výroby vín
s chráněným zeměpisným označením
a klesající trend výroby vín bez označení.
Některé členské státy upřednostňují
výrobu vín s označením původu: CHOP
a CHZO tvoří 95 % produkce v ČR, 93 %
v Německu a Rakousku, 87 % v Portugalsku, 84 % v Chorvatsku a 82 % v Maďarsku. Zatímco ve Francii a Itálii představují tato vína 70 % produkce a ve
Španělsku pouze 48 %.
Vývoz dosáhl v roce 2020/21 rekordní
úrovně a tento trend pokračuje i v prvních 7 měsících současného vinařského
roku.
DG AGRI EK/5. 5. 2022/JS

Tisková zpráva OIV: Valné shromáždění OIV 21. 5. 2022 v Dijonu
První setkání v Dijonu, novém hostitelském městě OIV. Oficiální představení kongresu v Mexiku. 20. Valné shromáždění přijalo 21. května tři rezoluce.
Stát Texas byl přijat jako nový pozorovatel a 43. Světový kongres révy a vína
v Mexiku byl oficiálně představen.
První zasedání v novém sídle OIV
v Dijonu zahájilo Valným shromážděním
postup ratifikace změn zakládající dohody týkajících se přemístění sídla z Paříže
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dosud málo využívanou výhodu vlastních PIWI odrůd.
ZPRACOVAL JIŘÍ SEDLO, 12. 5. 2022

do Dijonu. Generální ředitel a prezident
informovali členy Valného shromáždění
o postupu, kterým bude dočasně zřízeno nové sídlo organizace v Cité de la
Gastronomie et du Vine. Městská rada
Dijonu navrhla, aby část tohoto nedávno zřízeného komplexu OIV obsadila po
dobu prací na budoucím sídle v hotelu
Bouchu d'Esterno. Očekává se, že práce
potrvají dva roky.
Stát Texas byl přijat jako nový pozorovatel OIV. Jako pozorovatel této organizace se Texas chce kontaktovat s rozsáhlou sítí odborníků z celého světa. „V OIV
se chceme učit z osvědčených postupů
a zkušeností velkých vinařských zemí
světa. Texas má mnoho nápadů a iniciativ, o které se může podělit se světem,“ uvedl ve svém projevu náměstek
texaského komisaře pro zemědělství
a podělil se o výzvy v oblasti změny klimatu a digitalizace, které stanovila OIV.
„Chceme, aby se Texas inspiroval světem
a aby se svět inspiroval tím, co děláme
v Texasu,“ řekl dále.
Po dvou pandemických letech, kdy
se světový kongres nekonal, se Mexiko
stane hostitelem první a nejdůležitější
akce vinařského odvětví po zmírnění
nejnebezpečnějších následků pandemie COVID-19. Mexiko bylo členskými
státy OIV vybráno z několika důvodů:
Především jsou to geografická poloha
a rostoucí význam v odvětví vína v důsledku rozhodnutí země zvýšit produkci
vína. 43. světový kongres révy a vína má
být inkluzivní, bezpečnou a udržitelnou
akcí. Z tohoto důvodu byl zřízen Výbor
pro udržitelnost a osvědčené postupy,
jehož úkolem je navrhnout, naplánovat, zorganizovat, uskutečnit a vyhodnotit kongres. Hlavní vědecká událost
v tomto odvětví se bude konat v Ensenadě (Dolní Kalifornie) od 31. října do
4. listopadu 2022. Kongres se zaměří na
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udržitelné využívání vody ve vinařství,
změnu klimatu a situaci ve vinařství po
pandemii COVID 19. Díky účasti více než
800 odborníků a vědců z celého světa
budou tato témata diskutována a zkoumána do hloubky.
OIV 21. 5. 2022, PŘEKLAD JIŘÍ SEDLO

Ekologické vinohradnictví ve světě
se blíží k půl milionu hektarů!
Ekologické vinice již tvoří ve světě
6,4 % plochy veškerých vinic. Jenom
v Evropě dosáhlo ekologické vinohradnictví 400 tisíc hektarů, což činí téměř
11 % plochy vinic kontinentu. Na ostatních světadílech je podíl ekologického
vinohradnictví nižší – Severní Amerika
6 %, Asie 1 %, Oceánie 4 %, Afrika 1 %.
V roce 2019 tvořila plocha biovinic ve
vybraných státech následující podíl na
celkové ploše vinic státu (v %):
Evropská unie

Svět

Itálie

15,3 Mexiko

13,8

Francie

14,1 USA

6,7

Rakousko

13,6 Austrálie

4,0

Španělsko

12,6 Turecko

3,5

Německo

10,3 Argentina

2,3

Bulharsko

5,4

Čína

1,8

Řecko

5,0

Chile

1,7

Česko

5,0

Portugalsko

2,1

Zdroj dat: FIBL,
OIV

Takže si musíme přiznat, že značně
zaostáváme, oproti Itálii jsme v rozvoji ekologického vinohradnictví na 1/3,
v porovnání s Francií, Rakouskem, Španělskem a Německem nejsme ani na
½. Srovnávat se můžeme s Bulharskem
a Řeckem. I Mexiko a USA (nové vinařské země) jsou před námi. Přitom máme

Iniciativa PIWI dobývá maloobchodní řetězce
O významu PIWI odrůd pro udržitelné vinohradnictví se doslechli i obchodníci. Dokládá to iniciativa Piwi Future
Wines, založená na konci roku 2021,
která se poprvé představila širšímu publiku nedávno na veletrhu ProWein 2022.
Během krátké doby našla společnost významného partnera v maloobchodním
řetězci s biopotravinami Alnatura, který
se může opřít o síť poboček čítající více
než 130 míst. Spolupráce byla dohodnuta v březnu 2022. Veletrh ProWein nyní
tento vývoj dále podpořil. Myšlenkou
vín budoucnosti je seznámit spotřebitele s udržitelným vinařstvím. Zaměřuje se
na PIWI odrůdy, při jejichž pěstování se
minimalizuje používání pesticidů a díky
tomu se ve vinici nemusí tolik jezdit
traktorem, což šetří půdu a další zdroje – proto „vína budoucnosti“. V marketingu se upouští od obsáhlého termínu
„PIWI“.
Pro tým vín budoucnosti byl ProWein úspěšným debutem na velké scéně. „Ohlas byl opravdu dobrý“, shrnuje Felix Hoffmann, který podnik vede
společně s vinařkou Evou Vollmerovou. Pro rosé odrůd Pinotin a Cabernet
Cortis, které bylo plněno v dubnu, se
jim podařilo na veletrhu získat dalšího
obchodního partnera. Nyní je cílem získat pro projekt ještě více vinařů. „První
vína jsou na trhu a ohlasy spotřebitelů
jsou skvělé. Díky tomu jsme přesvědčeni, že stále více vinařů objeví potenciál
vín budoucnosti“, uvádí Eva Vollmerová v tiskové zprávě. Její vinařství je
součástí sdružení, které zahrnuje další
čtyři vinařství z Porýní a jedno z Mosely.
WEINWIRTSCHAFT /25. 5. 2022/JS

Cena za udržitelnost země Porýní-Hesensko pro PIWI Deutschland e. V.
"Cenu za udržitelnost 2022", která
byla vyhlášena u příležitosti veletrhu
AgrarWinterTage mezi dodavateli a poskytovateli služeb ve vinařském průmyslu, kteří byli na výstavišti v Mohuči
zastoupeni jako vystavovatelé, získalo
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sdružení PIWI Deutschland e. V. v kategorii vinařství. Porota složená z odborníků z výzkumu, poradenství a praxe
posuzovala žádosti z hlediska jejich ekologického, sociálního a ekonomického
přínosu pro udržitelnost. Každoročně se
oceňují produkty, vývoj a služby, které
podporují vinaře v jejich udržitelném
hospodaření.
Odrůdy révy odolné vůči houbám
nabývají ve vinařství stále většího významu. Díky odolnosti révy vůči většině houbových chorob lze ušetřit 50
až 80 % přípravků na ochranu rostlin. To znamená, že spotřeba energie
a emise CO2 jsou výrazně nižší než
u standardních vinic, což podle tiskové
zprávy společnosti Rheinhessenwein
e. V. přispívá k větší ochraně životního prostředí, biologické rozmanitosti
i udržitelnosti a ochraně přírody. Renomované výzkumné ústavy již řadu let
úspěšně pracují na dalším vývoji PIWI
odrůd. PIWI jsou zajímavé pro ekologické i konvenční vinaře. V Německu
je v současné době podíl všech PIWI
odrůd asi 3,0 %, ale poptávka z oblasti
vinohradnictví se za poslední rok ztrojnásobila, až zčtyřnásobila. Vysoký růst
v současnosti zaznamenávají zejména
dvě bílé odrůdy Cabernet blanc a Sauvignac. PIWI jsou stále přesvědčivější,
pokud jde o kvalitu vína a odezvu veřejnosti. PIWI Deutschland e. V. podporuje udržitelnost a ekologii ve vinařství
v souladu se svými stanovami.

Výsledky nové francouzské studie
k Nutri-Score: Nutri-Score nediskriminuje tradiční chráněné evropské
potraviny
Francouzská spotřebitelské organizace UFC Que Choisir, která je členskou
organizací evropské spotřebitelské skupiny BEUC, zveřejnila dne 10/05/2022
novou studii, ve které se zaměřuje na
výživové značení potravin na přední
straně obalu pomocí systému Nutri-Score. Pozornost byla zaměřena zejména na
tradiční chráněné evropské potraviny,
a to vzhledem k častým argumentům,
že Nutri-Score některé tradiční potraviny, mezi které patří například parmská
šunka, diskriminuje. Podle výsledků studie neziskové organizace tomu tak ale
není. UFC Que Choisir zahrnula do posuzování celkem 588 potravin, na které
se vztahuje chráněné označení původu.
Z výsledků je patrné, že téměř dvě třetiny tradičních potravin budou na Nutri-Score hodnoceny pozitivně, podle UFC
tedy není možné říci, že by systém tyto
potraviny diskriminoval. Evropská komise by měla legislativní návrhy týkající
se výživového označování předložit na
konci letošního roku.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 23. 5. 2022

HTTPS://PIWI-INTERNATIONAL.DE/; JS

Evropská komise plánuje předložit
legislativní návrhy na označování
složek alkoholických nápojů v roce
2022, návrhy pro zdravotní varování
pak v roce 2023
Evropská komise se přiklání k povinnosti označovat složky a obsah živin v alkoholických nápojích. Návrh by
ráda představila do konce roku 2022,
návrh pro zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů by pak měla
předložit do konce roku 2023. Návrh je
jednou z iniciativ Plánu EU pro boj proti rakovině a jejímu rostoucímu výskytu, zveřejněného v únoru 2021. Odhaduje se, že do konce roku 2035 by se mohl
počet obětí rakoviny zvýšit o 24 %, tím
by se rakovina stala hlavní příčinou
úmrtí v EU.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 2. 5. 2022

Vinařský věstník 5/2022

Zemědělské organizace z devíti zemí
Evropské Unie vyzvaly k dalšímu odkladu implementace nových pravidel
Společné zemědělské politiky o jeden
rok
Zemědělské organizace z devíti zemí
Evropské Unie (HU, SK, CZ, PL, RO, BG,
HR, EE, LT) vyzvaly k dalšímu odkladu
implementace nových pravidel Společné zemědělské politiky o jeden rok, a to
vzhledem k probíhajícímu konfliktu na
Ukrajině. Ve společné deklaraci, kterou
organizace podepsaly na přelomu března a dubna 2022 v Bratislavě, signatáři
zdůrazňují, že zejména státy sousedící
s Ukrajinou se musí vypořádávat s dopady války na Ukrajině, nová SZP by proto měla být odložena ještě o jeden rok,
a to do ledna 2024. Země rovněž vyzvaly
k dalším výjimkám z ekologických pravidel, jako je zákaz rozorávání trvalých
travních porostů a používání pesticidů
na luštěniny v oblastech přírodního zájmu. Zástupci organizací rovněž uvedli,
že by se mělo z rozpočtu EU vyčlenit

více prostředků na doplnění fondu pro
rozvoj venkova a investice v rámci SZP,
podpořili i dočasné navýšení VCS plateb
na 20 %.
WWW.FOODNET.CZ, 2. 5. 2022

Zemědělský výbor EP, 17. 5. 2022: Výměna názorů s výkonným ředitelem
Evropského úřadu pro bezpečnost
potravin (EFSA)
Dr. Bernard Url, ředitel úřadu EFSA,
na úvod zmínil válku na Ukrajině a důsledky, které tato událost bude mít na
zvyšující se hlad a podvýživu a riziko
onemocnění zvířat. Glyfosát, antimikrobiální rezistence, označování na přední
straně obalu (FOP), přeprava zvířat – to
byla některá z témat, která vznesla většina poslanců Evropského parlamentu
a na která ředitel EFSA odpověděl.
Dorfmann (EPP) se zeptal, zda a do
jaké míry se EFSA podílel na dokumentu Komise o cíli snižování pesticidů,
který bude brzy zveřejněn. Poukázal na
to, že se jedná o znepokojivou iniciativu, zvláště v době, kdy je potřeba zajistit
potravinovou bezpečnost. Politik také
vznesl dotaz na maximální limity reziduí
pesticidů v dováženém ovoci a zelenině
a argumentoval tím, že by bylo nesmyslné produkovat méně v EU a dovážet
potraviny, u nichž třetí země používají
vyšší množství pesticidů.
Aguileraová (S&D) se dotázala na bližší
informace o myšlence posílit spolupráci
pro jednotný virtuální subjekt EU „One
health“. Vznesla rovněž dotaz ohledně
odložení vědeckého stanoviska ke glyfosátu na červenec 2023 a požádala o podrobné vysvětlení tohoto odkladu.
Jahr (EPP) vyjádřil stejné pochybnosti
ohledně glyfosátu.
Müllerová (Renew) se ředitele EFSA
dotázala na nové genomické techniky
(NGT), zejména na pokroky ve výzkumu
jejich bezpečnosti. Dotkla se také tématu nutričního značení v celé EU a zeptala se, zda jsou alternativní mléčné a masné výrobky považovány za zdravější než
tradiční varianty.
Vrecionová (ECR) hovořila o povinném označování nutričních hodnot
a zdůraznila, aby se s jeho zaváděním
nespěchalo vzhledem ke skutečnostem,
že zvýší náklady, administrativu a zmate spotřebitele. Stejný postoj, zejména
k NutriScore, projevila Španělka Aguilar.
Christensen (Renew) namítl, že současný schvalovací proces nových bio-
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technologií trvá příliš dlouho (8 let v EU,
2 roky v USA), proto je pro zajištění
konkurenceschopnosti nutný rychlejší
přístup.
Dr. Url odpověděl na většinu otázek
vznesených poslanci Evropského parlamentu, počínaje glyfosátem a vysvětlením důvodu odložení jeho posuzování.
Stručně řečeno, soubor důkazů je vyšší,
než se očekávalo, a pro úřad by nebylo
možné jej posoudit v časovém rámci.
Vysvětlil, že EFSA přistoupí k hodnocení rizik, pro které si expertní skupina
vyžádala 6 měsíců. Poté bude její práce
podrobena vzájemnému hodnocení s odborníky členských států (listopad/prosinec) a následně bude muset skupina odborníků odpovědět na otázky členských
států a nakonec v červenci 2023 uzavřít
své stanovisko. Při této příležitosti zdůraznil problém se zdroji, s nímž se úřad
potýká. Řešení, které ředitel navrhuje, je
lepší spolupráce mezi orgány EU a vnitrostátními orgány.
Pokud jde o NGT, úřad EFSA má připravenu metodiku pro hodnocení zásahů těchto technologií a ujistil, že metodika je vhodná pro daný účel.
K uvádění nutričních hodnot Url uvedl, že úřad EFSA posuzoval profily živin
(přístup ke kategorizaci potravin s ohledem na hodnocení veřejného zdraví), ale
úlohou úřadu není vyjadřovat své preference k jednomu systému ve srovnání
s druhým.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝBOR EP/JS

Ceny hnojiv podle členů Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova nadále rostou
kvůli probíhající ruské invazi na
Ukrajinu, Komisi vyzvali k hledání
inovativních řešení
Výbor EP pro zemědělství a rozvoj
venkova (COMAGRI) diskutoval dne
20/04/2022 se zástupci Evropské komise (DG AGRI) o dopadech ruské invaze
na Ukrajinu na evropské zemědělství
a potravinářství. Rusko a Ukrajina jsou
hlavními dodavateli potravinářských
komodit na světový trh, Rusko je hlavním světovým vývozcem dusíkatých
hnojiv a druhým hlavním dodavatelem
draslíku a fosfátů, přičemž na jeho dodávkách je závislá řada zemí. Invaze
podle europoslanců zhoršila situaci
na evropském trhu s hnojivy, která už
před vypuknutím války byla nepříznivá,
způsobila další prudký nárůst cen hno-
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jiv a ohrožuje potravinové zabezpečení
v řadě třetích zemí. Zástupce DG AGRI
Michael Scannell uvedl, že cena hnojiv
vzrostla o 40 % ve srovnání s cenou
hnojiv před vypuknutím války, rostou
ale i ceny dalších vstupů – logistika, doprava, pojištění, energie. Členové COMAGRI proto vyzvali Evropskou komisi k řešení situace, hledána by měla být
inovativní řešení, která by měla ukončit závislost EU na dovozu od malého
počtu dodavatelů.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 2. 5. 2022

Ocenění Německého svazu vinařů za
inovaci
V rámci digitálního 64. mezinárodního kongresu DWV Německý svaz vinařů
(DWV) opět udělil svou renomovanou
cenu za inovace, která je určena pro
vynikající nové a další vývojové práce
v oblasti technických procesů, systémů,
výrobků a služeb ve vinařství. Celkem 29
společností přihlásilo 34 inovací, uděleno bylo pět cen.
1. Kategorie technologie pěstování
a sklizně
NAIO Technologies: Zemědělský robot
TED pro hubení plevele
Francouzská společnost NAIO Technologies vyvinula autonomně jezdícího
zemědělského robota s elektrickým pohonem. Porota hodnotí tuto novinku
jako rozhodující zlepšení současného
standardu obdělávání půdy ve vinařství.
Oceněný robot TED ukazuje potenciál,
jak lze v budoucnu účinně a precizně
realizovat mechanické hubení plevele
v oblasti speciálních plodin. Zemědělský
robot je řízen pomocí GNSS a je vybaven
několika senzory, které umožňují vysoký
stupeň navigace a bezpečnosti práce pro
pěstované plodiny i pro člověka. Lehký
autonomní nosič nářadí má oproti současné technice také významné výhody
z hlediska snížení emisí oxidů dusíku,
bilance CO2, hlučnosti a utužení půdy.
Kromě toho se průběžně zaznamenávají
a vyhodnocují údaje o pěstovaných plodinách. Podle poroty je zemědělský robot TED inovativním řešením, jak snížit
používání herbicidů a řešit nedostatek
pracovních sil. Celkově představuje zemědělský robot nový vývoj, který může
výrazně zlepšit současný standard obdělávání půdy ve vinařství. Více viz Vinařský obzor 11/2021.

ERO GmbH: Odlisťovač VITIpulse
Combi
Defoliátor VITIpulse Combi od společnosti ERO GmbH ze Simmernu kombinuje dvě techniky defoliace v jednom zařízení. VITIpulse Combi kombinuje dva
špičkové defoliační systémy v jedné pracovní hlavě a umožňuje dva způsoby defoliace v jedné operaci. Tato kombinace
umožňuje vyšší rychlost pojezdu než při
samostatném použití jednotlivých defoliačních systémů, čímž se celková pracovní doba zkracuje o více než polovinu.
Během provozu je válečkový defoliátor
připojen před defoliátor pracující pomocí stlačeného vzduchu. Protože vnější
listy již byly odstraněny, může druhý
defoliační systém pracovat s nízkým tlakem vzduchu. Za zmínku stojí zejména
to, že válečkový defoliátor a defoliátor
pracující na principu stlačeného vzduchu, stejně jako pravou a levou pracovní
stranu, lze ovládat nezávisle na sobě.
Hofstätter Technologies: HELIOS
Wine
Koncept řešení „Revoluční systém
ochrany proti poškození jarními mrazy
ve vinohradnictví – HELIOS Wine“ rakouské společnosti Helmut Hofstätter
je hodnocen jako významné zlepšení
současného standardu ve vinohradnictví. Metodou proti poškození jarním
mrazem je nový energeticky účinný
ochranný systém kombinující osvědčený topný drát připojený k vázacímu
drátu opěrné konstrukce a dodatečný
izolační plášť, který udržuje uvolněnou
tepelnou energii uvnitř pláště. Když
hrozí mráz, dvoudílný krycí plášť se na
vinici rozbalí, položí na réví a bezpečně
upevní integrovaným suchým zipem.
Reflexní materiál na vnější straně zajišťuje, že se réví nebo rašící letorosty
na slunci nepřehřívají a že kryt může
zůstat připevněn k řádku révy několik
dní. Čtyři základní komponenty systému
– topný kabel, rozdělovač, izolační kryt
a napájecí zdroj – jsou modulární a lze
je přizpůsobit podmínkám na místě.
Samotný systém potřebuje při provozu
velmi málo energie, při průměrné mrazivé noci spotřebuje přibližně 27 kWh/ha.
Z pohledu poroty nabízí systém kromě
výhody zvýšené ochrany proti jarním
mrazům také výrazné zlepšení ekologické a energetické situace.
WM Agri Technics GmbH: Viroc 80
Nově navržený speciální traktor pro
speciální plodiny od italské společnosti WM Agri Technics GmbH má řadu
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technologických inovací, které výrazně
zlepšují práci ve vinohradnictví na strmých svazích. Za zmínku stojí zejména
klimatizovaná kabina s certifikací ROPS
CAT 4, která chrání řidiče před úletem
z aplikovaného přípravku nebo v případě nehody (převrácení traktoru), čímž
významně přispívá k bezpečnosti práce
obsluhy. Navzdory velmi kompaktním
rozměrům a obrovské manévrovatelnosti nastavuje tento speciální traktor
se svými 75 k při celkové hmotnosti
pouhých 1270 kg nová měřítka pro zemědělské traktory. To umožňuje používat výkonné nářadí i na strmých svazích
s enormními nároky na výkon. Nový
systém umožňuje i na extrémních svazích širokou škálu možností mechanizace s vysokou úrovní bezpečnosti práce
a přispívá k zachování tradičního vinohradnictví na strmých svazích. Porota
udělila stroji VIROC 80 stříbrnou medaili za souhrn významných vylepšení,
která nabízí oproti standardní verzi.
2. Kategorie zpracování a řízení procesů – Lallemand 20 ML-Prime
Enologický produkt ML Prime společnosti Lallemand byl uznán za nejinovativnější enologický produkt roku
2022. Na základě zvolených kritérií, od
stupně inovace, přes vliv na kvalitu vína
a otázky udržitelnosti až po použitelnost v praxi, získala společnost ML Prime nejlepší hodnocení, a tím i nejvyšší
ocenění v kategorii zpracování a řízení
procesů. Za názvem produktu ML Prime
se skrývá bakterie Lactobacillus plantarum, která zajišťuje biologický odbourávání kyselin při přípravě vína. Podle výrobce se ML Prime vyznačuje vysokou
aktivitou malolaktických enzymů, což
znamená, že kyselina jablečná je rychle
a bezpečně odbourána na kyselinu mléčnou. Četné aplikační studie, které s ML
Prime probíhaly před jeho uvedením na
trh od roku 2015, mohou působivě prokázat, že ML Prime činí z biologického
odbourávání kyselin bezpečný proces ve
sklepním hospodářství. Vynikající vlastností je, že ML Prime funguje perfektně
i při velmi nízkých hodnotách pH, jako
tomu bylo v případě ročníku 2021. ML
Prime je vhodný pro použití v bílém
i červeném víně, ve sklepě se s ním velmi snadno manipuluje, nezanechává ve
víně diacetyl a po použití nezvyšuje potřebu SO2. Nakonec ML Prime dokonce
šetří energii a náklady ve sklepě, protože
není třeba vytápění, aby se spustilo biologické odbourávání kyselin.
DDW/20. 4. 2022/JS
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podobně klimatické a ekonomické parametry.
Prémiové rosé v plastové lahvi
Recyklovaný plast pro efektivnější
a ke klimatu šetrnější přepravu Côtes de
Provence Rosé – Moët Hennessy se svou
novou řadou vín „Galoupet Nomade“ se
zasazuje o ochranu životního prostředí.
Jak pro region Côtes de Provence, tak
pro společnost Moët Hennessy, která
se specializuje na luxusní nápoje, je použití „recyklovaného mořského plastu“
prvním počinem. Rozhodnutí plnit víno
do ekologičtějších plastových lahví souvisí s Château Galoupet, které v květnu
2019 koupila společnost Moët Hennessy.
Vinařství o rozloze 69 ha, z níž pochází
růžové víno, je jednou z 18 vinařství Cru
Classé v Provence. Château Geloupet je
považováno za obzvláště ekologického
výrobce vína a právě se nachází v přechodném období na ekologické vinařství.
K výrobě těchto PET lahví se používá
recyklovaný plast získaný z ekologicky citlivých pobřežních oblastí. Kromě
toho, že jsou tyto láhve zcela recyklovatelné, je jejich výhodou také výrazně
nižší hmotnost při přepravě. S hmotností 63 gramů je láhev desetkrát lehčí než
standardní lahve rosé v regionu. Tvar
lahve se také liší od běžných skleněných
lahví. Nový plochý tvar umožňuje efektivnější balení a přepravu. Růžové víno
s názvem „Galoupet Nomade“ by se mělo
začít prodávat ve Francii a Velké Británii
od května 2022. S cenou 25 €/láhev se
jedná o nejdražší plastovou láhev s vínem, která je v současnosti v prodeji.
DER WINZER/26. 4. 2022/JS

Francouzské vinice se posouvají na
sever
Podle údajů Francouzského institutu
pro zemědělské produkty (AgriMer) se
plocha vinic na jihu země v letech 2008
až 2018 zmenšila až o 18 %. Postiženy
jsou zejména regiony Midi-Pyrenees
a Pays de Loire. Plochy vinic se výrazně snížily také v Languedoc-Roussilion,
na Korsice, v Provence, Bordelais a na
Azurovém pobřeží. Na severu země je
situace jiná. Ve světoznámých regionech severní Francie se plocha vinic od
roku 2010 neustále zvětšuje. Nejvíce je
to patrné v Champagne, kde se plocha
vinic zvýšila téměř o 10 %. Burgundsko
vzrostlo o 5 %, Alsasko o necelá 3 %.
Rozhodující pro změny budou pravdě-

DER WINZER/13. 4. 2022/JS

Plocha vinic ve Španělsku se dostala
na historické minimum
Tak jako v minulých letech, i v roce
2021 pokračovala redukce španělské
plochy vinic. Meziročně to bylo téměř
o 1 %, na 941 087 ha. Úbytek mezi lety
2021 a 2020 představoval přibližně celou polovinu plochy vinic ČR – 8 478 ha.
Zhruba 40 % plochy španělských vinic
musí být zavlažováno, aby vinohradnictví bylo ekonomické. Za posledních 40
let se plocha moštových vinic ve Španělsku snížila o 43 %. Jenom v oblasti Kastilie – La Mancha se od roku 1980 snížila
plocha vinic o 297 856 ha.
DER WINZER/3-2022/JS

Méně prodaného vína v Německu
Prodej vína v Německu klesl v prvním
čtvrtletí roku 2022 o 18 % ve srovnání se
stejným obdobím loňského roku. Výdaje
za víno se v tomto období snížily o 16 %
ve srovnání s prvními třemi měsíci roku
2021. Uvádí to Německý vinařský institut (DWI). DWI vidí příčinu v neochotě spotřebitelů nakupovat luxusní potraviny, která je způsobena rostoucími
cenami způsobenými inflací a souvisí
s válkou na Ukrajině. DWI však také
zdůrazňuje výjimečný nárůst prodeje
v předchozím roce v důsledku omezení
pandemií. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2020, které nebylo ovlivněno,
je pokles menší: 7 % v objemu, hodnota
zůstala dokonce konstantní.
DDW/5. 5. 2022/JS

Nealkoholické víno v Německu
Trh s nealkovínem nelze přirovnávat
k trhu s nealkopivem. Vezmeme-li za
100 % objemu nealkoholické nápoje z jinak běžných alkoholických nápojů, pak
97 % (2020) tvoří v Německu nealkopivo společně s cidrem. Na nealkoholické
víno připadá 2,6 %, na nealkoholické „lihoviny“ 0,2 % a 0,2 % na ostatní nealkoholické nápoje, v běžné formě obsahující alkohol. Trh s nealkopivem narůstal
dlouhá léta, v roce 2010 měl objem 430
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mil. litrů, v roce 2020 již bylo prodáno
660 mil. litrů. Nyní se podílí na celém
trhu pivem v Německu 7 %.
Německo, na rozdíl od Česka, nemá
problém s řízením vozidla při obsahu alkoholu v krvi do 0,5 ‰, což se projevuje
i na nejčastějším způsobu konzumace
nealkonápojů jako náhražek nápojů obsahujících alkohol. Zatímco v ČR jsou to
v případě nealkopiva řidiči, v Německu
se nealkoholické verze piva, vína a lihovin konzumují především v domácnostech. Jako častý způsob spotřeby při volbě více možností variant to uvedlo 81 %
dotázaných, z 54 % následují návštěvy
přátel a gastronomie získala jen 39 %.
Nejoblíbenější konzumace těchto nealkonápojů je u 66 % dotázaných večer.
Největšími trhy ve světě pro nealkoholické pivo jsou podle pořadí spotřebovaného objemu Německo, USA,
Španělsko, Polsko a Japonsko. V případě nealkoholického vína jsou to USA,
Německo, Anglie, Francie a Španělsko,
u „nealkolihovin“ je pořadí USA, Francie,
Anglie, Německo a Španělsko. Celosvětový trh pro nealkoholické víno má do
roku 2027 prognózu růstu o 7 % ročně.
AUTOR J. SEDLO, ZDROJ: NĚMECKÝ SVAZ
PIVOVARNÍKŮ

Nejistota předávání vinařských podniků v Německu
Téměř polovina majitelů vinařských
podniků v Německu je ve věku nad 55
let a jenom čtvrtina (23 %) majitelů má
zajištěné pokračovatele v následující generaci. Podniky s plochou vinic 10 a více
hektarů představují jenom 1/3 plochy
vinic Německa. Většinu nových majitelů
vinařských podniků v rámci generační
obměny tvoří muži ve věku 25 až 34 let,
ženy pouze 17 %. Problém s generační
výměnou narůstá s klesající velikostí
podniku: Podniky nad 20 ha mají zajištěny nástupce z více než poloviny počtu,
podniky do 3 ha pouze ze 17 %.
DDW/2-2022/JS

ho specializovaného dodavatele plastových skladovacích a přepravních řešení
se jedná o mimořádně úsporný „Bag in
Box IBC“ s vyměnitelnými vložkami. Již
přibližně čtyřicet let jsou plastové IBC
kontejnery lehčí alternativou k ocelovým
sudům, pokud jde o skladování a přepravu velkého množství kapalin nebo granulátů. IBC vak v boxu může mít objem
250, 500 nebo 600 litrů, v závislosti na
modelu, a plní se a vyprazdňuje shora.
Je stohovatelný a volitelně je k dispozici
s nožičkami nebo ližinami. Jednorázové
vaky do kontejneru jsou k dostání od
jednoho kusu v internetovém obchodě
Auer. Podobné systémy se již používají
ve velkých kontejnerech pro dovoz volně
loženého vína ze zámoří.
WEINWIRTSCHAFT/12. 5. 2022/JS

WEINWIRTSCHAFT/19. 5. 2022/JS

Těžký ročník v Bordeaux
Po skončení předběžných degustací
(en primeur) vzorků sudových vín ročníku 2021 v Bordeaux jsou dojmy smíšené.
Jasné je, že množství, které se dostane
na trh z ročníku 2021, je nízké. Chladné
jaro s vydatnými srážkami v červnu způsobilo vysoký tlak hub a pozdní mrazy
v dubnu rovněž snížily výnosový potenciál. Za celý rok byly teploty nižší a srážky vyšší než průměr za posledních deset
let. Podle Meziprofesní rady pro víno
v Bordeaux (Conseil Interprofessionnel
du Vin de Bordeaux, CIVB) byla sklizeň o 20 % nižší než desetiletý průměr
a o 14 % nižší než v předchozím roce.
Podle odborníků z regionu však nejsou
všechny oblasti a kategorie postiženy
snížením výnosů stejně, i když se všude sklidilo méně než v předchozím roce.
Vynikají zejména sladká vína z apelací
Sauternes a Barsac, kde se podle odborníků získalo nejméně vína za posledních
15 let. Podle prvních dojmů se zdá, že
ročník 2021 nebude ani z hlediska kvality nejpozoruhodnějším ročníkem za
posledních 20 let, ale spíše dosáhne běžné úrovně. Letošní týden en-primeur se
poprvé od roku 2019 konal v prezenčním
formátu.
WEINWIRTSCHAFT/5. 5. 2022/JS

Nový přepravní kontejner typu Bag-in-Box
Společnost Auer Packaging představuje novou možnost přepravy většího
množství vína (šarže o objemu 250 až
600 litrů) v podobě středně velkého
kontejneru (IBC). Podle hornobavorské-
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stvím v Bordeaux, které letos oznámilo
ceny pro svou kampaň en primeur na
ročník 2021. Požaduje konečnou cenu
390 eur za láhev, čímž zvyšuje své ceny
pro rok 2020 (380 eur) jen o mírných
2,6 %. Prestižní vinařství má rozlohu 39
hektarů vinic. V porovnání s hodnotou
dnes obchodovaných ročníků 2018, 2019
a 2020 je cena nižší, zatímco ročníky
2011 až 2014 se dnes obchodují pod aktuálně sdělenou cenou.
Nový ročník je obecně označován jako
různorodý, ceny se liší podle vinařství,
ale zatím se nezdá, že by docházelo k nějakým výrazným pohybům. Druhým
velkým vinařstvím, které zveřejnilo své
ceny, je Château Pavie ze Saint-Émilion,
které je oproti roku 2020 snížilo o 2,6 %
na 234 eur. V Château Pavie Decesse zůstaly ceny stejné jako v roce 2020, tedy
83 eur, zatímco Château Monbousuet
v roce 2021 zvýšilo ceny o 8 % na 35 eur.

Bílý kůň z Bordeaux zveřejnil jako
první své ceny ročníku 2021
Château Cheval Blanc ze Saint-Émilion se stalo prvním renomovaným vinař-

Méně vína odrůdy Sangiovese v Chianti
Toskánský region vyhověl žádosti
konsorcia o významné změny v předpisech pro Chianti DOCG. Tiskové oddělení toskánské regionální vlády oznámilo
překvapivý detail, který konsorcium dosud nezveřejnilo. Minimální podíl Sangiovese se má snížit ze 70 na 60 procent
u největšího vína toskánského původu,
což znamená, že možnosti míchání se
všemi ostatními odrůdami povolenými v Toskánsku se zvýší na 40 procent
a rozpoznatelnost Chianti by se mohla
výrazně snížit. Výrobní normy podoblasti Chianti Colli Senesi budou odpovídajícím způsobem upraveny, ale zachovají
si zvláštnost spočívající v povolení maximálně deseti procent odrůdy Cabernet
Sauvignon a/nebo Cabernet franc, jinak
obecně je povolena směs s až 15 procenty Cabernetů. Kromě toho dal region zelenou zavedení podoblasti „Terre di Vinci“ a zvýšení minimální hladiny alkoholu
o půl stupně na 12 procent.
Konsorcium také podalo žádost o zavedení Gran Selezione, která již při podání žádosti v listopadu 2019 vyvolala
velký spor s konsorciem Chianti Classico. Černý kohout představil tuto špičkovou typologii jako první DOCG v roce
2014. Toskánská vláda odkládá rozhodnutí o této žádosti. Vláda regionu, rovněž v souladu s pokyny ministerstva
zemědělství, nepovažovala za vhodné
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vydat stanovisko, dokud nebude ukončeno řízení zahájené konsorciem Chianti Classico za účelem získání výlučné
evropské ochrany tradičního označení
„Gran Selezione“, které v současné době
probíhá na stejném ministerstvu. Všechny změny nařízení, aby mohly vstoupit
v platnost, musí ještě schválit ministerstvo zemědělství v Římě a Komise EU.

2 % plochy státu byly vyčleněny pro
vodu a 15 % pro bydlení a dopravu. Meziročně (2020/2019) se snížila plocha zemědělské půdy o 34 550 ha (0,2 %), což
představuje například přibližně dvojnásobnou plochu vinic celé ČR. Během
posledních čtyř let se plocha zemědělské
půdy v Německu snížila o 0,9 %.

zdraví. Litoval, že nedostatečné povědomí v Evropě o škodách způsobených
alkoholem, které jsou příčinou každého
čtvrtého úmrtí ve věkové skupině 20–24
let, je utvrzováno nedostatkem účinného a povinného označování a zdravotních varování.

DDW/21-2021/JS

Rostlinná strava snižuje riziko vzniku cukrovky
V recenzované studii publikované
v časopise Evropské asociace pro studium diabetu "Diabetologia" bylo zjištěno,
že rostlinná strava, zejména strava bohatá na celozrnné výrobky, ovoce a zeleninu, je spojena s nižším rizikem vzniku
diabetu 2. typu, i když tato souvislost,
jak vědci přiznávají, není dosud zcela
objasněna. Důvod této korelace by mohl
souviset s metabolitem, látkou využívanou nebo vznikající v chemickém procesu v živém organismu, která zahrnuje
obrovské množství sloučenin.

WEINWIRTSCHAFT/9. 5. 2022/JS

Nejstarší záznam o konzumaci vína
v Evropě
Ve městě Filippi na severozápadě Řecka nalezli archeologové ze Soluňské Aristotelovy univerzity zbytky hroznových
semen a matolin, jejichž stáří datují na
4300 let. Podle zpráv mezinárodních médií se jedná o nejstarší doklad konzumace
vína v Evropě. Vědci našli zbytky hroznů ve zbytcích ohniště v obytném domě.
Není jasné, zda byly hrozny pěstovány,
nebo pouze sbírány. Podle badatelů tento a další nálezy poskytují řadu informací
o společenském a hospodářském uspořádání severního Řecka, každodenních činnostech lidí a jejich zemědělství. Zbytky
hroznů naznačují, že víno bylo součástí
každodenního jídelníčku lidí v Řecku
starší doby bronzové, tvrdí vědci.
DER WINZER/4. 5. 2022/JS

Primáti dávají přednost ovoci obsahujícímu alkohol
Vědci z Kalifornské státní univerzity
v Northridge (CSUN) ve své studii zjistili, že opice v Panamě dávají přednost
ovoci, které obsahuje až 2 % alkoholu.
Zvýšený obsah kalorií v ovoci dodává
opicím dostatek energie, a proto raději
sahají po zralých plodech. Studie také
zjistila, že primáti také metabolizují
zkonzumovaný alkohol. V moči byly
zjištěny sekundární metabolity, jako je
ethylglukuronid a ethylsulfát. Výsledky
studie nelze přímo aplikovat na člověka. Vědci se však domnívají, že lidská
náchylnost ke konzumaci alkoholu pramení také z evoluční afinity primátů
k alkoholu přirozeně se vyskytujícímu
ve zralém ovoci.
DER WINZER/11. 4. 2022/JS

Úbytek zemědělské půdy v Německu
K 31. 12. 2020 tvořila německé území
z 52 % zemědělská půda, z 31 % lesy,
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Informace z AREV
Zdanění alkoholu: Komise žádá
o zpětnou vazbu
Evropská komise zveřejnila výzvu
k zaslání zpětné vazby k rámci EU upravujícímu spotřební daň z alkoholu. Současná pravidla v této oblasti stanovují
minimální sazby pro alkoholické výrobky a podporují vnitřní trh tím, že zabraňují narušení hospodářské soutěže. Tato
pravidla však nebyla aktualizována od
roku 1992 a nedržela krok s inflací, vývojem trhu, spotřebními zvyklostmi ani
rostoucími obavami veřejnosti.
Označování alkoholu
Německá europoslankyně Schneiderová vysvětlila, v jakém kontextu se na
úrovni EU ujalo nutriční značení alkoholu. Argumentace tím, že „víno spojuje lidi již po staletí“ a že „víno se vyrábí
již tisíce let. Historie diskusí o složení
a nutričním označování nesahá tak daleko jako kultura vína“, podpořila iniciativu „U-label“, která využívá digitální
řešení k vysvětlení nutričních informací
o nápoji pomocí QR kódu na etiketě. U-label navrhly organizace CEEV a SpiritsEurope, přičemž mluvčí první z nich
uvedl, že „všechny klíčové informace by
měly být na etiketě a my máme QR kód,
který může spotřebitel použít, aby měl
přístup ke všem dalším relevantním informacím“. Německá europoslankyně se
vyslovila proti zdravotním varováním
na etiketách i mimo ně a upřednostňuje, aby hlavním nástrojem používaným
k „zastavení zneužívání alkoholu“ byla
osvěta spotřebitelů. Evropská aliance pro veřejné zdraví, která se naopak
staví proti návrhu průmyslu na off-label, argumentuje tím, že řešení on-label
umožní spotřebitelům lépe si uvědomit
nebezpečí konzumace alkoholu, vzhledem k tomu, že „víme, že existuje přímá
souvislost mezi konzumací alkoholu na
jedné straně a rozvojem řady onemocnění… včetně rakoviny, jaterních a kardiovaskulárních chorob“, uvedl generální
tajemník Evropské aliance pro veřejné

Cenový rozdíl mezi masem a alternativami „masa“ se zmenšuje
Nizozemský výzkum zjistil, že cenový
rozdíl mezi konvenčním masem a jeho
rostlinnými alternativami se zmenšuje.
Nizozemská společnost ProVeg si nechala vypracovat výzkum, který analyzoval
ceny v řetězci supermarketů v průběhu pěti let, a zjistila, že třetina analyzovaných rostlinných produktů byla
klasifikována jako "cenově dostupná",
což znamená, že nejlevnější rostlinná
alternativa se pohybovala ve stejném
cenovém rozpětí jako dostupné tradiční
maso. Zdá se, že ceny rostlinného masa
klesají a ceny živočišného stoupají.
Obecně lze říci, že nejčastěji prodávané
rostlinné výrobky se blíží nebo již jsou
na cenové úrovni tradičního výrobku,
zatímco nověji zavedené výrobky nebo
výrobky dostupné pouze v několika řetězcích supermarketů se stále prodávají
za vyšší ceny.
ZDROJ: FARM EUROPE/AREV/3. 5. 2022/JS

Evropská komise zaregistrovala novou občanskou iniciativu „Konec
věku porážek“ zaměřenou na podporu ukončení porážek hospodářských
zvířat
Evropská komise zaregistrovala
v uplynulém týdnu novou občanskou
iniciativu nazvanou „End the Slaughter
Age“, volně přeloženo „Konec věku porážek“. Iniciativa cílí na ukončení porá-
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žek hospodářských zvířat, na ukončení
výplaty zemědělských dotací podnikům
zabývajícím se živočišnou výrobou a na
hledání alternativních zdrojů proteinů
včetně laboratorních či rostlinných proteinů. Pokud iniciativa obdrží během
roku alespoň 1 milion podpisů z nejméně sedmi různých členských států EU,
Evropská komise bude muset na výzvu
veřejnosti reagovat.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 1. 5. 2022

Mezinárodní panel odborníků na
udržitelné potravinové systémy: produkce alternativních proteinů nemusí být nejlepším řešením pro snížení
environmentální zátěže živočišné
produkce
Mezinárodní panel odborníků na udržitelné potravinové systémy vydal v uplynulém týdnu zprávu, ve které uvádí, že
produkce alternativních proteinů nemusí
být nejlepším řešením pro snížení environmentální zátěže, kterou způsobuje
živočišná produkce. Přechod na alternativní proteiny a imitace masa a masných
výrobků podle Panelu může vyvolat řadu
dalších problémů včetně posílení závislosti na fosilních palivech, rozšíření
monokultur, znečištění, zhoršených pracovních podmínek či příklonu k nezdravé
stravě. Problematickým aspektem je podle expertů z Panelu také skutečnost, že
produkce alternativních proteinů a imitací je kontrolována ze strany nadnárodních korporací. Panel navíc uvádí, že
pro tvrzení průmyslu, který se produkcí
alternativ zabývá, stran toho, že tyto proteiny a imitace snižují dopad na životní
prostředí, existují pouze omezené a diskutabilní důkazy.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 25. 4. 2022

Německá studie doporučuje k dosažení klimatických cílů snížit spotřebu masa v bohatých zemích o 75 %,
ideální míra roční spotřeby masa na
osobu by měla být 20 kg a méně
Němečtí vědci z Centra pro rozvojový výzkum na univerzitě v Bonnu se
při práci na nové studii zaměřili na to,
jak se musí změnit spotřeba masa, aby
bylo umožněno dosažení klimatických
cílů. V závěrech výzkumu, který byl pu-
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blikovaný v Annual Review of Resource Economics vědci uvádí, že spotřeba
masa v bohatých zemích musí klesnout
nejméně o 75 %, aby bylo umožněno
dosahování cílů v oblasti klimatu. Spotřebitelé v Evropě zkonzumují přibližně
80 kg masa ročně, což je dle vedoucího
výzkumu Prof. Dr. Matina Qaima neudržitelné. Doporučuje proto snížit spotřebu masa ideálně na 20 kg a méně za rok.
Studie zahrnuje také dopad produkce
krmiv na životní prostředí a potravinové zabezpečení. K dosažení klimatických
cílů by měla spotřeba masa klesnout
celosvětově, ovšem studie upozorňuje
na to, že odvětví masa podporuje udržitelný rozvoj v rozvojových zemích
a veganství není nejvhodnějším řešením
z hlediska dodržení správné nutriční výživy. Nízká až střední spotřeba masa je
slučitelná s udržitelným rozvojem, a to
i pro světovou populaci 10 miliard lidí.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 16. 5. 2022

jídlo do restaurací, nyní japonští vědci
představili robota, který dokáže oloupat
banán, aniž by ho rozmačkal. Přestože
je stroj se dvěma rameny zatím úspěšný pouze v 57 % případů a délka úkonu
trvá 3 minuty, ukazuje se, že brzy budou
stroje provádět jemnější operace, než je
pohybování kovovými součástmi nebo
roznášení kávy.
Japonští výzkumníci vycvičili robota
pomocí procesu „hlubokého imitačního
učení“, kdy mu stokrát předvedli úkon
loupání banánů, aby získali dostatečné množství dat, na jejichž základě se
robot naučil tuto činnost a zopakoval
ji. V tomto případě dosáhl úspěšnosti
při loupání banánů po více než 13 hodinách tréninku. Vědci věří, že pomoci
jejich metody se roboti naučí provádět
různé jednoduché „lidské“ úkoly a tito
lépe vycvičení roboti pomohou zmírnit
problémy s nedostatkem pracovních sil
v Japonsku, například v továrnách na
výrobu obědových krabiček bento nebo
v továrnách na zpracování potravin, které jsou na lidské práci závislé.
IRENA LEOPOLDOVÁ, ZEMĚDĚLSKÝ
DIPLOMAT, VELVYSLANECTVÍ ČR

3D tištěné maso a roboti loupající banány v Japonsku
Kjótský výrobce přístrojů pro jemnou
mechaniku Shimadzu Corp. plánuje ve
spolupráci s Ósackou univerzitou a tokijskou konzultační společností Sigmaxyz Inc. využít technologii 3D tisku
k výrobě umělého masa tedy masa produkovaného pomocí umělého pěstování
živočišných buněk. Maso vytištěné na
3D tiskárně by se mohlo prodávat na výstavě Expo Osaka – Kansai v roce 2025.
Technologie bude využívat tkáně, jako
jsou svaly, tuk a cévy vyrobené pomocí
technologie 3D tisku Ósackou univerzitou k reprodukci struktur podobných
skutečnému masu jejich spojením do
vláken. Dokáže také reprodukovat mramorované maso, čímž výrobce dosáhne
lepší textury i chutě.
Společnost Shimadzu plánuje vybudovat výrobní linku, která bude využívat
3D tisku jako součástí procesu automatického pěstování buněk do struktury vláken a následně nechá stroj měřit
chuť a texturu. Společnost zvažuje, že
v budoucnu tuto technologii uplatní
v dalších oblastech, jako je regenerativní
medicína a vývoj léčiv.
Japonský robot dokáže oloupat banány
Roboti v Japonsku vykonávají jednoduché úkoly v továrnách nebo rozvážejí

V TOKIU, 25. DUBEN 2022, E-MAIL: IRENA_
LEOPOLDOVA@MZV.CZ

Projekt britské vlády k alternativnímu pohonu (mimo jiné i) zemědělských strojů
Dosažení cíle uhlíkové neutrality je
jedním z důvodů snahy o elektrifikaci
vozidel. Roste proto naléhavost přechodu na čistší technologie. V zemědělství
však alternativní způsoby pohonu těžkých strojů zatím nedosahují úrovně
strojů poháněných fosilními palivy. Ve
snaze změnit tuto situaci vláda UK přislíbila investovat 80 milionů liber do
technologií jako výkonná elektronika,
elektrické stroje a motory.
V rámci projektu Driving the Electric
Revolution Challenge Ministerstva pro
podnikání, energetiku a průmyslovou
strategii UK je již druhým rokem financována řada projektů, které se přímo zabývají elektrifikací v zemědělství. V rámci tohoto projektu probíhá spolupráce se
společností KNT (Knowledge Transfer
Network) v UK, která prováděla konzultace se zástupci zemědělského průmyslu
ohledně přijetí a zavedení elektrických
zemědělských strojů. Ty ukázaly, že jeden z největších problémů pro elektrifikaci představují traktory. Hlavními dů-
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vody, které zástupci uváděli, byla cena
a nedostatečná kapacita baterií. Traktory mají dlouhý pracovní cyklus, často
vykonávají 12–15 hodin nepřetržité práce
během sklizňové sezóny, a získat čas na
jejich nabíjení je problém.
Pro elektrifikaci jsou vhodnější malé
autonomní stroje, jako například roboti
pro postřik plodin. Ty jsou již úspěšně
nasazovány ve sklenících. Běžná zemědělská praxe však zatím těžké stroje vyžaduje, a proto je otázka, jestli nebude
nutné přehodnotit a změnit zemědělské
systémy tak, aby vyhovovaly menším
strojům. Problémem ve venkovských zemědělských oblastech může být, že takovéto stroje vyžadují 4G nebo 5G připojení k internetu. U těžkých zemědělských
strojů se proto nedá v krátkodobém
horizontu předpokládat přechod k elektrickému pohonu i proto, že farmy v UK
nemají dostatečně silnou elektrickou síť.

Vinařský věstník 5/2022

Krátkodobým řešením by podle zástupců průmyslu mohla být syntetická
nefosilní paliva pro spalovací motory. Nízkouhlíková syntetická paliva by
mohla být odrazovým můstkem a potenciálně i dlouhodobým řešením pro vozidla s velmi vysokým výkonem, u nichž je
elektrifikace nepraktická.
ZPRACOVALI: PAUL WILKINS A TIBOR
ANGYAL, MÍSTNÍ ZÁSTUPCI ČR PRO AGROPOTRAVINÁŘSTVÍ VE VELKÉ BRITÁNII,
E-MAIL: UKTRADE@MZE.CZ

Evropská komise navrhla pozastavení dovozních cel a kvót na ukrajinský vývoz do Evropské Unie na dobu
jednoho roku
Evropská komise navrhla dne
27/04/2022 pozastavení veškerých do-

vozních cel a kvót na ukrajinský vývoz
do EU, a to na dobu jednoho roku. Návrh se rovněž vztahuje na pozastavení všech platných antidumpingových
opatření a ochranných opatření EU,
i v tomto případě na dobu jednoho
roku.
Nová pravidla by měla pomoci posílit ukrajinský vývoz do EU a zmírnit tak obtížnou situaci ukrajinských
producentů. Zmírnění pravidel se týká
veškerých ukrajinských zemědělských
produktů včetně vajec, mléčných výrobků, cukru a drůbežího masa, i dalšího průmyslového zboží. Zrušen by měl
být i systém vstupních cen pro ovoce
a zeleninu. Návrh Komise nyní musí
projednat Evropský parlament a Rada,
pravděpodobně již během května
2022.
AUTOR: STÁLÉ ZASTOUPENÍ PK ČR
V BRUSELU, WWW.FOODNET.CZ, 6. 5. 2022
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