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Polní den k významnému výročí
Na zkušební stanici ve Vysoké u Příbramě se umě propojila minulost s budoucností v rámci odborného semináře a polního dne organizovaných
ke 100. výročí vzniku Československa. Akci uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Cílem setkání na nejvýše položené
zkušební stanici ÚKZÚZ (585 m n. m.) bylo představit vývoj našeho zemědělství od doby vzniku Československa až do dnešních dní, a to hlavně ve
vazbě na význam a směřování zemědělského zkušebnictví.
Barbora Venclová
Polní den zahájil ředitel ÚKZÚZ
Daniel Jurečka, který ve svém
příspěvku představil strategii
rozvoje ÚKZÚZ s ohledem na
současné potřeby zemědělství

prvním výsledkem je úspěšné používání prutových bran.
Petr Jílek jako zástupce Ministerstva zemědělství shrnul priority
resortu a pozastavil se nad faktem, že je nutno se připravit na
lobby veřejnosti v EU, která oče-

již poradce prezidenta Agrární
komory ČR (AK ČR) Jan Záhorka. Tato klesající produkce je podle AK ČR alarmující a je třeba
tento trend zastavit. Argumentoval zejména snižováním pěstování plodin s bílkovinnou složkou
a na to navazující klesající živočišnou výrobu, což negativně
ovlivňuje půdní úrodnost.

Význam odborného
zkušebnictví

Daniel Jurečka

Jan Nedělník

i nové výzvy, které přináší například změny v agrární politice EU,
omezování povolených účinných
látek přípravků na ochranu rostlin, akcent resortu na ochranu
půdy, klimatické změny a rozvoj
systémů udržitelného zemědělství. V souvislosti s úbytkem účinných látek syntetických pesticidů
plánuje ÚKZÚZ se zaměřit na
testování biologických přípravků. Již v současné době ověřují
ekologické pěstební systémy, kde

kává větší přínos zemědělství
v oblasti ochrany životního prostředí. I proto EU, která zemědělce přímo dotuje, vyvíjí tlak na snižování používání pesticidů a spektra účinných látek přípravků. Zároveň pozitivně zhodnotil roli
ÚKZÚZ jako kontrolního orgánu
a zaměřil se na jeho úkoly a příspěvky v nezávislém zkušebnictví.
Data, která dokumentují, jak se
od roku 1990 snižovala výroba
našeho zemědělství, představil

inzerce

Zamyslet se nad významem
odborného zkušebnictví, poohlédnout se zpátky, pochopit
jeho úlohu, poučit se a také připomenout ty, kteří stavěli základy zemědělské vědy a zkušebnictví. O tom ve své prezentaci
hovořil další řečník, dlouholetý
ředitel ÚKZÚZ Jaroslav Staňa.
Nejen historie zemědělského
zkoušení od jeho počátků, ale
zejména jeho novodobý rozmach po druhé světové válce,
transformace aplikované vědy
a výzkumu a vznik ÚKZÚZ
(1951) prokázaly přínos pro zemědělskou praxi. Uplynulé složité roky a zejména doba historie ÚKZÚZ zahájená pod vedením zkušeného zemědělského
experta doc. Ing. Jiří Kaláška,
CSc., ukázala zásadní roli ústavu v oblasti zkušebnictví. K vývoji zemědělského zkušebnictví

Součástí programu byla i přehlídka odrůdových pokusů

od počátku 19 stol. až po současnost se vyjádřili také zástupci
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

Výsledky výzkumu
Ředitel Výzkumného ústavu
pícninářského v Troubsku Jan
Nedělník vystoupil jako předseda České akademie zemědělských věd. Zaměřil se na výsledky českého aplikovaného zemědělského výzkumu a akcentoval
propojení výzkumu na významné obory zemědělství a jeho pozitivní dopady v praxi. Jako rostlinolékař se soustředil zejména

na výsledky spojené s ochranou
rostlin. Dále zmínil aktuální
spolupráci s ÚKZÚZ v oblasti
úprav rostlinolékařské terminologie – českého názvosloví chorob a škůdců zemědělských plodin a jeho zavedení do praxe.
V rámci celého dne vystoupila
řada dalších odborníků, zazněly
též praktické zkušenosti ze zemědělských podniků. Program
byl koncipován i s ohledem na
zaměření zkušební stanice, kde
byla odborná akce pořádána.
Například počátkům pokusů
s výživou rostlin na stanici ve
Vysoké, které se datují do 70. let
minulého století, se věnoval ředi-
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tel Sekce zemědělských vstupů
ÚKZÚZ Miroslav Florián. Výživou rostlin se zabýval také profesor Jiří Balík z České zemědělské
univerzity, který zdůraznil, že
půda má poskytovat dobré podmínky pro růst rostlin. Představení zkušební stanice Vysoká se
věnoval její vedoucí Ivan Kokeš
a s principy odrůdového zkušebnictví seznámil přítomné ředitel
Národního odrůdového úřadu
ÚKZÚZ Tomáš Mezlík.
Pro zájemce byla připravena
komentovaná prohlídka zaměřená na zkoušení odrůd polních plodin i pokusy s výživou

rostlin.

