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Z dešťovek či žížal škodí ve vlhké 
a těžké půdě zejména dešťovka 
obecná (Lumbricus agricola), kte-
rá zatahuje mladé rostlinky do 
půdy, čímž stává se v zahradách 
a na poli velice nepohodlnou. Po-
dobným způsobem škodí i dešťov-
ka hnojní a jiných více. Dešťovek 
lze se zbaviti důkladným vápně-
ním neb kainitováním pozemků 
a v pařeništích politím půdy odva-
rem z kaštanu koňského neb pro-
míšením půdy prachem z kokso-
ven. Když vyskytnou se dešťovky 

na záhonech již osázených, pak 
polévá se půda mezi sazečkami 
roztokem kainitu, při čemž na 
rostlinky roztok kainitu dopad-
nouti nesmí, neboť by je spálil. 

Nechceme-li půdu polévati, mů-
žeme v noci, kdy dešťovky vylézají 
z půdy, posypati cestičky a půdu 
mezi rostlinkami jemně mletým 
kainitem, aby přelézající dešťovky 
se jím potřísnily a tak byly zničeny.     

(Z rubriky Hovorna, Českoslo-
venský Zemědělec č. 8,  18. února 
1927, ročník IX.) 

 Co jsme psali před 90 lety

Hubení dešťovek v zahradě

Odborná i laická veřejnost se po 
roce sejde na veletrhu Biofach. Co 
zde představíte z vaší produkce?  

Na letošním Biofachu se za-
měříme na bezlepkové plodiny. 
V roce 2014 jsme uvedli do pro-
vozu bezlepkový mlýn s nejmo-
dernější technologií zpracování 
bezlepkových plodin a díky této 
investici můžeme rozšiřovat na-
bídku bezlepkových produktů. 
Vloni jsme rozšířili škálu mouk 
o  čočkovou, hrachovou a  čiro-
kovou. Novinkou jsou také su-
šenky z  červené čočky. Další 
část expozice zaměříme na mi-
noritní plodiny, jako je jedno-
zrnka, dvouzrnka, červená pše-
nice a  čirok. Právě ten má ze-
jména v  zahraničí velký poten-
ciál. Zahraniční biovýrobci ho 

zatím neumí moc používat, 
uplatňuje se hlavně jako krmná 
směs pro zvířata. Přitom má ši-
roké možnosti využití, napří-
klad v Africe je to běžná plodina 
stejně jako pšenice a celosvěto-
vě obsazuje čirok druhou příčku 
nejrozšířenějších plodin.

Čekají vás letos nějaké investič-
ní akce? 

Firmě se daří, celkově se letošní 
investice do kontroly kvality výro-
by, efektivity výroby, kvality skla-
dování a kvality služeb pro zákaz-
níky vyšplhají asi na 15 milionů 
korun. V poslední době jsme zpro-
voznili novou balicí linku, protože 
stávající dosluhovala a hlavně ne-
stačila již kapacitou. Dále jsme 
těsně před dokončením nové skla-
dovací haly, která bude mít rozlo-
hu přibližně 500 metrů čtvereč-
ních a  bude sloužit k  uskladnění 

suroviny pro zpracování na mlýně 
i hotových výrobků. 

Přemýšlíme i  nad tím, jak se 
ekologicky chovat při výrobě, 
a proto jsme se rozhodli v závěru 
loňského roku zakoupit kotel na 
biomasu, kde zpracováváme 

všechny nezkrmitelné odpady ze 
mlýna. Dříve jsme tyto odpady 
kompostovali a  využívali na po-
lích, ale máme jich tolik, že zajistí 
naši spotřebu tepla pro celou fir-
mu. Také nyní plánujeme zavede-
ní nového (B2B) systému, který 
našim obchodním partnerům 
usnadní objednávky a komunika-
ci s naším zákaznickým centrem.

Letos také oslavíte 25. výročí 
vzniku firmy. Jak se na toto jubi-
leum připravujete? 

Tomuto výročí věnujeme letoš-
ní Bioslavnosti. Jedná se o  tra-
diční hudební a  biofestival pro 
všechny příznivce zdravého ži-
votního stylu, chutného stravo-
vání a  hudby. Oslavy vyvrcholí 
v sobotu 15. července v reálu fir-
my PRO-BIO ve Starém Městě. 
Návštěvníci budou mít možnost 
podívat se do míst, kde se mele 

mouka, balí luštěniny, rýže apod. 
Celá firma bude otevřená k pro-
hlídkám. Umožňujeme také ná-
vštěvy okolních ekofarem.

Chtěla bych také připomenout, 
že rovněž nebudeme chybět na 
veletrhu Biostyl v pražských Ho-
lešovicích. Myslím si, že to je 
v  tuzemsku jedna z  nejlepších 
bioakcí pro odbornou i  laickou 
veřejnost. 

Zde kromě jiného představíme 
bezlepkové potraviny a další zapo-
menuté plodiny. Stánek bude roz-
dělen na čtyři části. První bude vě-
nována ochutnávkám obilných 
nápojů Isola Bio, druhá minorit-
ním plodinám, třetí novinkám 
a bezlepku a čtvrtá hotovým smě-
sím z  obilovin v  biokvalitě. Ná-
vštěvníci mohou ochutnat bezlep-
kové čočkové i  čirokové sušenky, 
hotové směsi, všechny chleby 
a především novinku ječno-ovesný 

chléb, tyčinky z dvouzrnky a červe-
né pšenice, pokrmy z čiroku, lou-
paného munga, jahelník, čiroko-
vou buchtu, salát z červené pšenice 
a dvouzrnky a mnoho dalšího. 

I přesto, že jsme výrobce, zpra-
covatel i  distributor, patříme 
v ČR mezi málo těch, kdo nabízí 
stoprocentní bioprodukty. Na tr-
hu je mnoho prodejců, kteří 
kombinují „zdravou výživu“ 
a bio, ale u nás a v PRO-BIO  je 
celý sortiment v biokvalitě. 

Na úspěšném chodu firmy se 
v  současné době podílí kolem 
100 zaměstnanců v několika sa-
mostatných provozech. Společ-
nost provozuje tři mlýny, labora-
toř, balírnu, sklady a administra-
tivní budovou. V  našem sorti-
mentu se nachází již přes 1400 
výrobků certifikovaných v kvalitě 
bio. A jak říká náš slogan, ručíme 
za kvalitu!  

Ekologická řešení pro budoucnost
Tématům ekologických řešení pro budoucnost z globální a lokální perspektivy se budou věnovat aktéři letošního mezinárodního veletrhu biopotravin 
a bioproduktů Biofach, který se uskuteční 15. až 18. února v Norimberku. Na této akci se sejde zhruba 2600 vystavovatelů a očekává se kolem 48 tisíc 
odborných návštěvníků. Jednou z firem, která se bude na prestižním veletrhu prezentovat, je i největší tuzemský výrobce biopotravin – společnost 
PRO-BIO ze Starého Města, která se zabývá především výkupem a zpracováním bioproduktů rostlinného původu. Na bližší podrobnosti se týdeník 
Zemědělec zeptal výkonné ředitelky společnosti PRO-BIO Jany Lysákové.

Zuzana Fialová  Otázky pro ...

... výkonnou ředitelku 
společnosti PRO-BIO Janu 
Lysákovou

Máte připomínky k  budoucí 
podobě společné zemědělské 
politiky? Zapojte se do veřejné 
konzultace s Evropskou komisí, 
která zahajuje veřejnou konzul-
taci o budoucnosti společné ze-
mědělské politiky – moderniza-
ce a  zjednodušení společné ze-

mědělské politiky, jedné z dlou-
holetých politik EU. Ta umožní 
lépe reagovat na dnešní sociální, 
politické, environmentální 
a hospodářské výzvy. K budoucí 
podobě se může prostřednic-
tvím internetu vyjádřit každý, 
kdo má zájem. 

Evropská komise (EK) zaháji-
la první etapu modernizace 
a  zjednodušování společné ze-
mědělské politiky (SZP) ote-
vřením tříměsíční veřejné kon-
zultace, do které se může zapo-
jit každý, koho se týká, tedy 
i  čeští zemědělci. Dotazník je 

k dispozici na webových strán-
kách https://ec.europa.eu/eu-
survey/runner/FutureCAP. Pří-
spěvky, které EK obdrží, pomo-
hou při stanovení priorit bu-
doucí zemědělské politiky. 

Veřejná konzultace bude trvat 
12 týdnů až do 2. května a  po-

skytne zemědělcům, občanům, 
organizacím a  všem dalším zú-
častněným stranám možnost, 
aby vyjádřili svůj názor na výkon-
nost i budoucnost SZP. Výstupy 
z  konzultace zapracuje EK do 
sdělení, které připraví do konce 
roku 2017. 

Ministerstvo zemědělství vy-
zývá k aktivní účasti ve veřejné 
konzultaci, aby se již na samém 
začátku diskusí zvýšily naše 

šance prosadit zájmy českého 
zemědělského a potravinářské-
ho sektoru do návrhů právních 
předpisů EU. Český zeměděl-
ský sektor má specifickou 
strukturu i  parametry, proto 
budou podnětné návrhy našich 
zemědělců, potravinářů i obča-
nů důležitým faktorem při tvor-
bě nové SZP. 

Ministerstvo zemědělství

Diskutujte s Evropskou komisí
 Výzva

(fia, čtk ) – Skupina poslanců na-
příč sněmovními stranami navr-
huje vložit do zákona tříleté pře-
chodné období pro vyplácení ná-
hrad za škody, které na rybách 
způsobili kormoráni. Jejich návrh 
vychází z toho, že kormorán už od 
roku 2013 není uveden ve vyhlášce 
na seznamu zvláště chráněných 
živočichů, a stát proto nevyplácí 
náhrady za škody, které způsobí. 
V zákoně o poskytování náhrad 
škod způsobených vybranými 
zvláště chráněnými živočich však 
na tomto seznamu zůstává.

Poslanci, mezi nimiž je i ministr 
zemědělství Marian Jurečka, pro-
to navrhuji v novele tohoto záko-
na kormorána ze seznamu vyškrt-
nout tak, aby zákon i vyhláška 
byly v souladu. Změna zákona by 
měla nabýt účinnosti k 1. lednu 
příštího roku, kdy by také nastalo 
zmíněné tříleté přechodné obdo-
bí. Od 1. ledna příštího roku do 
31. prosince 2019 by rybáři dostá-
vali náhradu 100 procent proka-
zatelně způsobených škod a od 
1. ledna 2020 až do konce roku 
jen 80 procent škod. 

Opět navrhují náhradu 

Trojmesačná verejná konzul-
tácia, ktorá predstavuje prvú 
fázu modernizácie a  zjednodu-
šenia spoločnej poľnohospodár-
skej politiky (SPP), je prístupná 
odborníkom aj verejnosti na 
webových stránkach Európskej 
komisie. Doručené príspevky 
podporia prácu Komisie pri ur-
čovaní priorít poľnohospodár-
skej politiky v budúcnosti. Zmo-
dernizovaná a  zjednodušená 
spoločná poľnohospodárska 
politika by mala ponúkať odpo-
vede na kľúčové otázky, ktorým 
poľnohospodárstvo a  vidiecke 
oblasti čelia, a zároveň by mala 
byť prínosom z hľadiska priorít 
politiky Komisie.  Komisár EÚ 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka Phil Hogan oznámil ot-
vorenie konzultácií a  vyhlásil: 
„Poľnohospodárska politika je 
živá, dynamická, a  očakáva sa 
od nej riešenie rôznych spolo-
čenských výziev podľa toho, čo 
si situácia vyžaduje. Počas po-
sledných dvoch rokov sa far-
mári stretávajú s  rôznymi pro-
blémami, preto prišiel čas zhod-
notiť a zlepšiť politické nástroje 

a  tu je priestor na prehodnote-
nie efektivity politiky v  krízo-
vých časoch, podporiť farmárov 
a zvýšiť ich odolnosť v globalizo-
vanom svete. Dnes podnikáme 
ďalšie kroky zamerané na mo-
dernizáciu a  zjednodušenie 
spoločnej poľnohospodárskej 
politiky pre 21. storočie. Touto 
verejnou konzultáciou ponú-
kame všetkým zainteresova-
ným stranám a  iným záujem-
com o  budúcnosť potravín 
a poľnohospodárstva v Európe 
možnosť zapojiť sa do formo-
vania politiky pre všetkých ľudí 

v Európe. Poznatky z tejto kon-
zultácie sa priamo premietnu 
do plánu budúcej SPP, ktorú 
predseda Juncker ohlásil v de-
cembri. Spoločná poľnohospo-
dárska politika prináša každé-
mu európskemu občanovi 
dôležité výhody z hľadiska po-
travinovej bezpečnosti, života-
schopnosti vidieckych oblastí, 
vidieckeho životného prostre-
dia a prínosu v oblasti riešenia 
problému zmeny klímy. Som si 
istý, že má potenciál priniesť eš-
te omnoho viac, ak zostavíme 
pre ňu nový plán, vďaka ktoré-

mu ju zlepšíme, oživíme – 
a, samozrejme, budeme pri-
merane financovať. Udržiava-
nie najvyššej kvality potravín na 
svete nie je zadarmo. Takisto 
udržiavanie tradičného modelu 
rodinných fariem nie je možné 
bez silnej politickej podpory.“ 

Verejná konzultácia bude pre-
biehať počas 12 týždňov (do 
2. mája 2017), počas ktorých 
budú mať poľnohospodári, ob-
čania, organizácie a všetky zain-
teresované strany príležitosť 
vyjadriť sa k  budúcnosti SPP. 
Komisia využije vstupy z  kon-
zultácie pri koncipovaní návrhu 
oznámenia, ktoré má byť pred-
ložené do konca roka 2017 
a ktoré bude obsahovať vyhod-
notenie súčasného fungovania 
SPP a  potenciálne politické 
možnosti do budúcnosti, ktoré 
budú založené na dôveryhod-
ných dôkazoch. Výsledky verej-
nej konzultácie budú zverejne-
né online a komisár Hogan ich 
predstaví na konferencii v Bru-
seli v júli 2017.

Malvína Gondová

Verejná konzultácia o budúcnosti SPP
Spoločná poľnohospodárska politika by mala byť zmodernizovaná a zjednodušená. 
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcej podobe  Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP), jednej z najstarších politík Európskej únie. Jej nová podoba by mala umožniť 
primeranejšiu reakciu na aktuálne sociálne, politické, environmentálne a hospodárske výzvy.

Komisár Phil Hogan: „Touto verejnou konzultáciou ponúkame 
všetkým zainteresovaným stranám a iným záujemcom 
o budúcnosť potravín a poľnohospodárstva v Európe možnosť 
zapojiť sa do formovania politiky pre všetkých ľudí v Európe“ 

Foto EC AV Services


