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Horko prospívá modrým hroznům
Nepolevující horké počasí může mít špatný vliv na sklizeň hroznů z jihomoravských vinic, zejména bílých odrůd. Naopak modrým hroznům současné
počasí může prospět. Upozornila na to společnost BS vinařské potřeby, která analyzuje hrozny před sběrem. „Vegetace má oproti průměrnému ročníku
stále časový náskok v délce 14 až 21 dnů, v závislosti na lokalitách. Dlouhodobě teplé počasí může být z pohledu kvality rizikové,“ řekl podle
agenturních zpráv konzultant pro vinohradnictví Zbyněk Oslzlý.
Zuzana Fialová
Dlouhodobě vysoké teploty
a intenzivní sluneční záření mohou mít podle něj špatný vliv na
zrání raných bílých odrůd, jako
jsou Muškát moravský, Műller
Thurgau, Lena a další. „Intenzivní oslunění může vést ke zvyšování podílu hořkých látek v bobulích. Pro zrání bílých odrůd je optimální střídání teplých dnů
a chladných nocí. V takových
podmínkách dochází k pozitivnímu vývoji aromatických látek
a uchovávání příznivé struktury
kyselin,“ dodal Oslzlý. Naopak
teploty přesahující 30 stupňů Celsia prospívají modrým odrůdám.
Menší výkyvy nočních a denních
teplot jsou dobré pro tvorbu barviv a zralost tříslovin. „Dosavadní
průběh počasí naznačuje vysokou kvalitu modrých hroznů pro
výrobu červených vín,“ řekl konzultant. Problémy přináší ale sucho, které horké počasí provází.
Může ovlivnit hmotnost sklizených hroznů i množství vína, které z nich vinaři získají.
„Úhrn srážek prvních sedmi
měsíců letošního roku činí ve Velkých Pavlovicích 132 milimetrů,
přitom normál za toto období
bývá kolem 300 milimetrů srážek. Pokud brzy nenaprší, zřejmě

se to projeví negativně na hmotnosti sklízených hroznů, na menší výlisnosti,“ řekl výrobní ředitel
společnosti Vinium Velké Pavlovice Václav Osička.
Sběr hroznů začal letos extrémně brzy. První sběrači vyrazili na
některé vinice už s posledními
červencovými dny, aby nasbírali
hrozny na výrobu prvního letošního burčáku, který se podle zákona smí prodávat od 1. srpna.

Vloni byla slabá úroda

Dřívější dozrávání
raných odrůd
Rané odrůdy letos dozrávaly až
o tři týdny dříve. Podle generálního ředitele Vinných sklepů Valtice Marka Šťastného na tuto sklizeň navázalo sbírání hroznů raných odrůd, jako je Irsai Oliver
nebo muškáty. Na dřívější sklizeň
se připravují i na vinicích znojemského Znovínu, i když zatím
očekávají začátek sklizně až v polovině srpna. „Zatím to vypadá,
že začneme sklízet historicky nejdříve, to nepamatují naši tatínkové ani dědové. Ještě před patnácti
lety jsme začínali sklízet 10. října,
vloni to bylo v polovině září a říkali jsme si, jak je to brzy,“ řekl
generální ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner. Na prodej časného burčáku se ve Znovínu ale
nechystají. „Máme za to, že v do-

Akademie má novou
zřizovací listinu
(fia) – Dne 30. července byla
ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem podepsána
nová zřizovací listina, statut
a jednací řád České akademie
zemědělských věd (ČAZV). Informovala o tom vedoucí oddělení sekretariátu ČAZV Adéla
Fajčíková. Ministerstvo zemědělství ČR těmito dokumenty
upevnilo svou úlohu zřizovatele a podtrhlo význam ČAZV jako odborné organizace, která
zajištuje vědeckou poradní
funkci pro Ministerstvo zemědělství, a jejímž hlavním posláním je trvalé zvyšování vědecké
úrovně výzkumné činnosti
a úrovně vzdělávání v resortu
zemědělství.
Ředitelka ČAZV Ing. Hana
Urbancová, Ph.D., očekává, že
změna zřizovací listiny napomůže ke stanovení priorit zemědělského výzkumu, součinnosti
při formování strategie národní
politiky výzkumu a vývoje v zemědělství, lesnictví a potravinářství a k efektivnímu výkonu
dalších činností v kompetenci
ČAZV. „Chceme, abychom
v ČAZV byli nadále kvalitním
partnerem Ministerstva zemědělství a současně dynamicky se
rozvíjející moderní organizací,“
uvedla. V rámci odborné a vědecké činnosti ředitelka ČAZV
úzce spolupracuje s vědeckým
a odborným poradním orgánem, kterému předsedá RNDr.
Jan Nedělník, Ph.D. „Společně
se také soustředíme na formování strategie, struktury a stanovování priorit zemědělského

velice dobrá. Teď už bude jen záležet na jejich hmotnosti. Aby
bylo dosaženo dobré úrody co
do celkového množství, budeme
potřebovat ještě dobré srážky.
Vývoj je ale zatím pozitivní. První
bobule raných odrůd jako Irsay
Oliver se již dají ochutnávat,“
konstatoval vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Josef Svoboda.

výzkumu, tvorbu a průběžné
vyhodnocování zemědělských
programů a veřejných soutěží,“
upřesnila Urbancová.
Od počátku svého vzniku prošla akademie mnoha změnami.
Nově přijaté dokumenty přináší
další významné možnosti rozvoje. Především jí rozšiřují
oprávnění o jiné než hlavní činnosti, mezi které patří např.
služby prezentačního, propagačního a reklamního charakteru, marketing i mediální zastoupení, vzdělávací, poradenskou a konzultační činnost,
zpracování odborných studií
a posudků a vydavatelskou činnost. Do budoucna se tak odborná i laická veřejnost může
těšit na pestrou škálu odborných výstupů, školení a dalších
služeb poskytovaných ČAZV,
doplnila Fajčíková s tím, že
v rámci své odborné působnosti
ČAZV srdečně zve na Mezinárodní agrosalon Země živitelka
2018. ČAZV zde bude pořádat
seminář na téma Palčivé otázky
zemědělství z pohledu České
akademie zemědělských věd,
který se bude konat dne 25. 8.
2018 od 9:00 do 13:00 v sále
č. 3 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Zároveň proběhne
vyhlášení a následné předání
cen mladým vědcům, kteří se
zúčastnili soutěže Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a soutěže Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vý
voje.

Teploty přesahující 30 stupňů Celsia prospívají modrým odrůdám
Foto David Bouma

bě dovolených ještě lidé na burčák nemají náladu. Proto plánujeme, že náš burčák bude k dostání až 31. srpna v louckém
klášteře,“ dodal.
Dřívější dozrávání hroznů potvrzují i přírodní „ukazatele“.
Nad vinicemi se začínají houfovat hejna špačků, která obvykle
sondují stav hroznů na vinicích
až v polovině srpna. Právě jejich
pozornost naznačuje, že některé
odrůdy budou připravené k otrhání. „Špačci jdou vždycky pouze na zralé bobule. O víkendu
jsem na vinici na Sonberku slyšel
střílet plynové dělo na špačky,“

sdělil ředitel Vinařského fondu
Jaroslav Machovec.
Upozornil, že ačkoli sklizeň raných odrůd začala zhruba s třítýdenním předstihem, nemusí tomu tak být u odrůd dozrávajících
později. „Sklizeň pozdějších odrůd bude závislá na dalším vývoji
počasí. Může se stát, že v druhé
půlce srpna se ochladí, dozrávání
se zpomalí a další část sklizně
takto urychlená nebude,“ uvedl.
Podle stavu vinic se zatím zdá,
že letošní úroda by mohla být
mnohem vydatnější než v minulém roce, kdy ji poznamenalo
velké sucho. „Násada hroznů je

Vloni velmi slabá úroda hroznů
i změny v portfoliu výrobků snížily
čistý zisk Znovínu Znojmo a jeho
dceřiných firem o 9,645 milionu
korun na 48,519 milionu. Výnosy
jednoho z největších tuzemských
výrobců vína podle výroční zprávy
loni klesly o 15,166 milionu korun
na 315,119 milionu korun. Zpráva zahrnuje výsledky samotného
Znovínu i jeho čtyř dceřiných společností Vinice Hustopeče, Vinice
Znovín, Vinice Weinperky a Vinice Šatov. Samotný Znovín loni
snížil zisk o 4,4 milionu, zejména
kvůli změnám v portfoliu výrobků, větší podíl na poklesu zisku
tak mají dceřiné firmy. „Pokles
zisku u vinic způsobilo katastrofální sucho, které na Znojemsku
způsobilo nízké hektarové výnosy
a tím pádem vyšší náklady,“ vysvětlil Vajčner.

I když je na přesnější odhady
výnosů z vinohradů ještě brzy,
počasí letos vinařům přeje. „Už
od dubna je nadprůměrně teplo,
ale zároveň spadly i nějaké srážky
a dodaly vinohradům potřebnou
vláhu,“ doplnil Vajčner.
V letošním roce plánuje Znovín vyrobit více růžového vína,
pokračovat bude i v oblíbených
značkách Lacerta viridis (ještěrka zelená), Alcedo atthis (ledňáček říční) i s řadou Terroir Club.
Právě tímto směrem se v poslední době upírá větší zájem
konzumentů. „Ledňáčci i ještěrky jsou cenově mírně nadprůměrné, ale stále jsou pro zákazníky cenově přijatelné. Je vidět,
že stále více lidí si chce vychutnat kvalitní víno, což je i důvod
proč upouštíme od nejlevnějšího segmentu,“ sdělil generální
ředitel. Znovín loni zrušil litrové
lahve a ukončil také výrobu nejlevnějšího segmentu v lahvích
o objemu 0,75 litru.
Prostřednictvím dceřiných firem hospodaří Znovín na více
než 500 hektarech vinic a je tak
z více než 70 procent soběstačný.
První dvě dceřiné firmy koupil
v roce 2011, další přidal v roce
2013 a 2016. V minulém roce
pracovalo ve všech pěti firmách
průměrně 127 zaměstnanců. 

Krízová situácia žiada riešenia
Európska komisia ponúka ďalšiu pomoc farmárom
Európska komisia ponúkla poľnohospodárom, ktorí zápasia s ťažkosťami spôsobenými
extrémnymi suchami, ďalšiu pomoc.
Pretrvávajúce a dlhodobé suchá vo viacerých štátoch EÚ
majú významný vplyv na produkciu plodín na ornej pôde, ako aj
krmív pre zvieratá. Komisár pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Som veľmi znepokojený dlhodobým stavom nepriaznivého počasia. Som v kontakte
s viacerými ministrami z postihnutých krajín, aby som s nimi
hovoril o situácii a získal aktuálne
hodnotenie jej dopadov. Komisia
je ako vždy pripravená podporiť
poľnohospodárov postihnutých
suchom viacerými nástrojmi.
SPP už poskytuje záchrannú sieť
pre poľnohospodárov, ktorí sa
musia vyrovnať s nepredvídateľnými udalosťami. Vyzývam členské štáty, aby hľadali všetky použiteľné opatrenia, ktoré poskytuje
naša legislatíva.“
Na pomoc poľnohospodárom
postihnutým suchom boli prijaté
dve osobitné rozhodnutia. Farmári budú môcť získať až 70 %
priamych platieb a 85 % platieb
v rámci rozvoja vidieka už od polovice októbra 2018. Dostali tiež
výnimky zo špecifických požiadaviek na ekologizáciu. Ide o pravidlá pre diverzifikáciu plodín
a pre oblasti ekologického záujmu, ktoré hovoria o úhorovaní

pôdy. Túto pôdu je možné využiť
na produkciu krmív pre zvieratá.
Podľa existujúcich pravidiel
štátnej pomoci v poľnohospodárstve môže byť po splnení urči-

vať EK (pomoc de minimis).
Členské štáty môžu poskytnúť
pomoc do výšky 15 000 eur na
jedného poľnohospodára počas
obdobia troch rokov.

Poľnohospodári bojujúci so suchom budú môcť skôr dostať priame
platby aj platby na rozvoj vidieka a budú mať aj väčšiu flexibilitu pri
využívaní pôdy, ktorá sa zvyčajne nepoužíva na pestovanie plodín,
aby mohli kŕmiť hospodárske zvieratá
Foto (IT)

tých podmienok pomoc poskytnutá až do výšky 80 % na škody
spôsobené suchom (90 % v oblastiach s prírodnými obmedzeniami). Na nákup krmiva sa
v tomto prípade môže vzťahovať
pomoc ako pri materiálnej škode
alebo strate príjmov.
Kompenzácia škôd môže byť
poskytnutá aj bez toho, aby to
bolo potrebné dopredu oznamo-

Pomoc agrosektora môže prúdiť aj cez programy na rozvoj vidieka, kde súčasné právne predpisy stanovujú celú sériu možností. Ak napríklad členský štát uzná
sucho za „prírodnú katastrofu“,
môže poskytnúť farmárom podporu až do výšky 100 % na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného suchom, napríklad na opätovné vy-

siatie pasienkov. Ďalej môžu poľnohospodári oznámiť príslušným
vnútroštátnym orgánom prípady
výnimočných okolností a členský
štát ich môže uvoľniť zo záväzkov
v rámci rôznych programov. Ide
napríklad o využitie ochranných
zelených pásov na krmivo. Členské štáty môžu podporiť poľnohospodárov prostredníctvom nástrojov riadenia rizík. Môžu napríklad finančne prispieť do podielových fondov na zaplatenie
kompenzácie postihnutým poľnohospodárom. Taktiež poľnohospodári, ktorí utrpia stratu nad
30 % svojho priemerného ročného príjmu, môžu dostať finančnú
kompenzáciu. Členské štáty majú
možnosť raz ročne zmeniť svoj
program rozvoja vidieka tak, aby
zahŕňal niektoré z vyššie uvedených opatrení.
Komisia je v kontakte so všetkými členskými štátmi, aby dostala
aktualizované informácie o vplyve jarného a letného sucha na
agrosektor. Informácie, ktoré je
potrebné zaslať do 31. augusta,
sa použijú na posúdenie primeranosti reakcie EK a na informovanie o doteraz prijatých opatreniach alebo o ďalších vhodných
opatreniach.
Malvína Gondová

