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Nejistá sezóna pěstitelů brambor
Ještě donedávna byla ve skladech veliká zásoba starých brambor. Vzhledem k opožděné výsadbě, často až na konci května, se s největší
pravděpodobností zpozdí i letošní sklizeň. A je otázkou, zda všechny odrůdy dokážou tento skluz dohnat. U sadby by to neměl být problém, ale
ohroženy jsou konzumní brambory, stejně jako škrobárenské. Nevypočitatelný je i covid, pokud by podzim kopíroval minulý rok, bude to mít pro
pěstitele brambor opět velmi negativní následky.
Vladislav Fuka
Velice chladné a deštivé jaro
opozdilo sklizeň raných brambor
asi o tři týdny a časté srážky navíc
komplikují boj s plísní brambo-

29 odrůd brambor a o řadu
z nich je zájem i v zahraničí. Podle Bc. Jana Lhotského, obchodního zástupce společnosti, vyváží VESA největší podíl sadby do
Polska a na Slovensko, tedy

Na tuzemském trhu nepoznamenala letošní sezóna, ovlivněná
covidem i loňskou nadúrodou
brambor, škrobárenské odrůdy.
Na rozdíl od konzumních! V čele
žebříčku velhartických nejžáda-

lů zaujímají množitelské plochy
133,62 ha a u licenčních pak
146,65 ha. Pěstitelé oceňují nejen širokou variabilitu odrůd,
ale také výrobních podmínek,
v okolí Velhartic je dokonce pozemek s bramborami v nadmořské výšce 830 metrů.

V porovnání s loňským rokem ubylo na českých polích tisíc hektarů brambor

rovou. Bude proto velmi náročné
udržet zdravé porosty. Pro tento
rok je také příznačné, že i odrůdy, které jinak nasazují málo hlíz
pod trsem, letos nasadily větší
množství hlíz, dvanáct až čtr-

k našim nejbližším sousedům,
následují Německo, Arménie
a Řecko a menší množství
velhartické sadby pak míří do
dalších zemí. Tak třeba velmi
raná odrůda Magda má druhý

V Německu je velký zájem o velhartickou odrůdu Bohemia,
která se vyznačuje vysokou odolností vůči plísni bramborové
Foto Vladislav Fuka

náct, které jsou zatím vyrovnané.
I tyto informace zazněly na tradičním setkání pěstitelů brambor, které pravidelně pořádá VESA Velhartice.

Velhartická sadba nezná
hranice
VESA Velhartice, a. s. má v současnosti ve svém sortimentu

domov v Dánsku či ve Švédsku,
kde na ni nedají dopustit. I když
její plochy u nás klesají, tamní
podnebí jí vyhovuje. V Německu
je zase velký zájem o odrůdu
Bohemia. Tato odrůda se vyznačuje vysokou odolností vůči plísni bramborové, proto nachází
uplatnění zejména v ekologickém zemědělství.

Na čele domácího žebříčku nejžádanějších odrůd se pyšní
škrobárenský Dominátor
Foto Vladislav Fuka

Foto Vladislav Fuka

nějších odrůd se pyšní škrobárenský Dominátor, který je na
trhu už dvanáctým rokem a jeho
plocha stále roste, což svědčí
o tom, že pěstitele i zpracovatelé
jsou s touto odrůdou velice spokojeni. V porovnání s minulým
rokem tato odrůda ještě navýšila
objem prodeje (700 tun). Navýšila se také množitelská plocha
Dominátoru, a to na úkor jiných
škrobárenských odrůd. Stříbrnou příčku obsadila stálice Red
Anna, kterou vyhledávají jak
pěstitelé, tak spotřebitele. Za
pravdu jim daly i vynikající
bramboráky podávané během
dne. Red Anna má navíc tvrdou
slupku, takže podle Jana Lhotského vydrží i nějaký ten ťukanec
při sklizni. Třetí příčku obsadil
škrobárenský Verne, čtvrtou
konzumní Vysočina, pátou Dominika a hned za ní Monika
a škrobárenský David. V první
desítce jsou ještě konzumní
Magda, Bohemia a Alice.

Plochy brambor klesají
V druhé části přednášky se zástupce bramborářského svazu
věnoval problémům českých

Z konzumních odrůd „made in Vesa“ je nejžádanější stálice
Red Anna
Foto Vladislav Fuka

škrobárenských brambor. A hlavní důvod? Covid! Nejvíce byli
postiženi drobní pěstitelé, kteří
měli vazby přímo na jídelny, restaurace a školy. Svou produkci
museli často zlikvidovat, nehledě
na výrazný propad farmářské ceny, která se k vynaloženým nákladům ani nepřiblížila. Což se

ty ji stále snižují. A s tím samozřejmě souvisí i český vývoz a dovoz
brambor. Zatímco jsme v roce
2019 dovezli 201 150 t konzumních brambor a vyvezli 20 400
tun, loni jsme dovezli 188 400 tun
a vyvezli pouze 14 tisíc tun. K dovezeným bramborám ve slupce je
třeba připočítat podle Josefa Krá-

Propojení displeje s mobilním telefonem
Foto archiv firmy

Nárůst pěstebních ploch byl zaznamenán pouze ve Středočeském
kraji, zejména v Polabí
Foto Vladislav Fuka

negativně projevilo v letošním
roce u sadby.
Josef Králíček upozornil na to,
že brambory se „stěhují“ do Středočeského kraje, zejména Polabí,
kde byl zaznamenán nárůst pěstebních ploch, zatímco ostatní
kraje vykazují stagnaci či pokles.
Ten je zřetelný především na Vysočině nebo v Jihočeském kraji.

líčka ještě asi 150 tisíc tun brambor ve výrobcích, takže každý rok
je Česká republika zajímavým
odbytištěm pro více než 300 tisíc
tun brambor z Evropy. A ten je
stabilní, bez ohledu na sucho, výnosy či covid.
A obdobné je to také u sadby.
V roce 2019 jsme dovezli do republiky 8401 t sadby a vyvezli

Pokles množitelských
ploch
V letošním roce je také vidět
veliký propad množitelských
ploch, přestože velhartické odrůdy zaujímají v porovnání
s ostatními českými šlechtiteli
největší podíl. Podle Jana Lhotského ale dokáže VESA Velhartice uspokojit všechny požadavky bramborářů, neboť má letos
v České republice 330 hektarů
množitelských ploch s celkovým počtem 233 porostů. Další
množitelské plochy českých odrůd jsou v Německu, Polsku a na
Slovensku. Největší plochy množitelských ploch zaujímají odrůdy
Dominátor (69,43 ha), Red Anna
(58,63 ha), Monika 32,43), Vysočina (24,5 ha), Dominika (21,5 ha)
a Verne (35,43 ha). I z toho je
vidět, že odrůdy brambor z Velhartic směle konkurují zahraničním.
Ve Velharticích je letos přihlášeno 52 ha množitelských porostů, jde o nejvyšší stupně
množení. U ostatních množite-

Program Q CZ garantuje správné postupy pěstování, manipulaci, skladování, balení a zpracování
brambor
Foto Vladislav Fuka

bramborářů. V porovnání s loňským rokem ubylo letos tisíc
hektarů brambor (23 877 ha
v roce 2020, 22 824 ha v roce
2021). Úbytek byl zaznamenán
jak u sadby, tak i konzumních či

Celosvětový trend snižování uhlíkové stopy ve všech oblastech výrazně
nahrává produktům precizního zemědělství. Stále větší tlak je na
efektivní nakládání se všemi vstupy (voda, pohonné hmoty, chemikálie,
osivo). Proto se dnes ve velké míře prosazují technologie variabilních
a cílených aplikací. Společnost Ag Leader je světovým lídrem v této
oblasti. Tuto značku na českém a slovenském trhu výhradně zastupuje
již od roku 2011 společnost P & L, spol. s r. o.
Na začátku se jednalo hlavně o spojení s přesnými secími stroji Kinze, které pokročilá elektronika od výrobce Ag Leader dokáže sledovat a řídit. Postupem času přibývaly další technologie,
které na konci loňského roku doplnily a uzavřely
systémy automatického řízení nové generace.
Přidaná hodnota Ag Leaderu je nejlépe vidět
v propojení polních operací.

Silnější postavení domácí
produkce
Zástupce Českého bramborářského svazu Ing. Josef Králíček
hovořil o programu Q CZ, který
by měl posílit kvalitní domácí
produkci brambor. Označení garantuje správné postupy pěstování, manipulaci, skladování,
balení a zpracování brambor. Do
tohoto programu se přihlásila
i společnost VESA Velhartice.
Uvedený program, který se letos
rozběhl, připravoval Český bramborářský svaz poslední tři roky.
V závěru minulého roku byly hotové všechny podklady proto, aby
pěstitelé a zpracovatelé brambor
mohli v letošním roce požádat ZIF
o příslušný dotační titul. Do konce
dubna se přihlásilo 125 pěstitelů
a zpracovatelů a v konečné fázi
bylo přijato 105 žádostí. Ostatní
se mohou přihlásit další rok od
ledna do konce dubna. Připravena je fixní částka 75 tisíc korun na
IČO po udělení známky kvality
Q CZ, certifikace ÚKZÚZ platí
čtyři roky. Celkem je připraveno
50 milionů korun. Podle Josefa
Králíčka je propagace takto vypěstovaných konzumních brambor
velice důležitá. Certifikované produkty budou poskytovat spotřebitelům záruky vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, garantovat
standardní postupy pěstování
a výroby s ohledem na životní prostředí a ochranu zdraví spotřebitelů. Systém je prioritně zaměřený
na dohledatelnost certifikovaného
produktu od jeho pěstování až po
dodání do maloobchodu.

Pro ekologičtější
zemědělství

Snižuje se i export
Zajímavý je také pohled do Evropy. Zatímco původní unijní státy (EU-15) produkci brambor drží nebo navyšují, přistoupivší stá-

1270 tun, o rok později jsme už
dovezli 10 180 t sadby a vyvezli
jen 645 tun. I v tomto segmentu
jsou výrazné disproporce, které
rok od roku hrají do not zahraničním pěstitelům brambor. 
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CELOROČNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PODNIK
HOSPODAŘTE EFEKTIVNĚJI DÍKY AG LEADERU!

mená to, že nemůžete využít další technologie
zmíněné dále v článku.

Setí
Produkt SeedCommand se zabývá řízením secích strojů. Plošná dávka osiva je vždy kompromis. Na méně bonitních místech nedokáže půda
osivo dostatečně vyživit, na lepších půdách naopak není využit výnosový potenciál. Díky výnosové mapě můžeme vytvořit mapu předpisovou
pro variabilní setí. Tato technologie nám dokáže
ušetřit náklady na osivo a zároveň pozitivně
ovlivnit výnos. Dalším důležitým prvkem při setí
je správné uložení osiva. Ag Leader díky dlouholeté spolupráci s výrobcem přesných secích strojů Kinze vyvinul elektrický pohon SureDrive
a hydraulický přítlak SureForce. Tyto produkty
najdou uplatnění především u širokořádkových
plodin, jako je kukuřice, slunečnice a v dnešní
době i řepka. Dokážou automaticky reagovat na
aktuální půdní podmínky a udržovat tak stále
stejnou hloubku uložení osiva a také rozestup
v řádku. Tato technologie pozitivně ovlivňuje
vzcházení a jednotnost porostu.

Péče o rostliny

Po precizním setí přichází na řadu správná péJako takové pojítko nám poslouží právě systémy automatického řízení. Pro toto řešení se če o rostliny. Aplikace minerálních hnojiv bývá
v dnešní době nabízí jeden hlavní argument, a to často řešena plošnou dávkou pro celý pozemek,
je snižování uhlíkové stopy. Díky autopilotům kde opět nedokáže plně pokrýt potřeby všech
dokážeme využít na 100 % záběr jakéhokoliv rostlin. Opět je zde prostor pro využití variabilní
pracovního nástroje, lze tak i efektivněji plánovat aplikace. Zde najdou uplatnění plodinové senzopohyb strojů po pozemku. Toto snižuje jednak ry OptRx, které dokážou na základě světelné
počet přejezdů, ale také celkový čas při práci. Ag odrazivosti rostlin (index NDVI nebo NDRE)
Leader představil na podzim novou generaci určit požadovanou dávku hnojiva. Na začátku se
autopilotů vlastní produkce. První systém Stea- zadá pouze minimální a maximální dávka hnojidySteer je určen pro stroje, které nemají přípravu va, aby nedošlo k popálení rostlin, a systém pona řízení z výroby, případně chce zákazník sys- tom dokáže automaticky upravovat dávku. Díky
tém využívat během roku na více strojích. Na ja- dlouholetým zkušenostem na českém a slovenře traktor při setí, v létě kombajn při
sklizni. Druhým systémem je SteerCommand Z2, který je určen pro
stroje s přípravou pro řízení z výroby, ale zároveň i pro stroje, kde je
kladen vysoký důraz na přesnost
a kvalitu práce. Lze je dovybavit
hydraulickým ventilem pro přesné
řízení. Oba systémy se vyznačují
mimořádnou přesností řízení. Díky
prvním instalacím je vidět velký rozdíl oproti předchozí generaci na první pohled. Systémy jsou také uživatelsky velice přívětivé. Kalibraci,
která musela být dříve dělána autorizovaným servisem, zvládne jedno- Využití sdílených pojezdových linií u překládacího vozu
Foto archiv firmy
duše zákazník sám i díky intuitivnímu a přehlednému postupu. Pro
správné fungování systému je zde navíc možnost ském trhu dokážeme touto technologií ušetřit
okamžité online podpory, která tak dokáže pří- 7–12 % v nákladech na hnojiva a zvýšit výnos
padný problém řešit velice rychle a efektivně. o 5–7 %. Na vás už tedy zbývá pouze rozhodnutí,
Systémy tak opět potvrzují dlouhodobou filozofii kdy je nejvhodnější čas pro plánovanou aplikaci.
společnosti Ag Leader, která je vysoce orientovaSklizeň o rok později
ná na potřeby svých uživatelů. Jelikož Ag Leader
Dalším krokem se dostáváme ke sklizni, kde
nabízí celoroční řešení, tak si projdeme i další
náš příběh začal pouze však o rok později. Přes
produkty z jeho portfolia.
výnosová čidla můžeme vyhodnotit progres, kteSklizeň
rý nám použité technologie pomohly přinést.
Vše začíná u sklizně. Ano je to tak, abychom Takto by v praxi precizní zemědělství mělo vypadokázali být přesní, musíme znát výnosový po- dat. Ag Leader také nabízí program SMS softtenciál svých pozemků. Ag Leader nabízí již od ware, který si našel pevné místo u českých farmároku 1991 ta nejpřesnější výnosová čidla na tr- řů jako užitečný pomocník při zpracování jahu a může jimi osadit prakticky jakýkoliv kom- kýchkoliv dat získaných na pozemku. Precizní
bajn, který byl vyroben v posledních třiceti le- zemědělství je stále velkou výzvou pro mnoho
tech. Výnosová mapa nám slouží jako výchozí z nás, kteří se v zemědělství pohybujeme. Firma
bod pro přesné hospodaření a také jako ukazatel P & L, spol. s r. o., je tu pro vás k dispozici, aby
toho, jestli naše rozhodnutí probíhají tím správ- vám pomohla tyto technologie úspěšně aplikovat
ným směrem. V kombinaci s půdním rozborem do praxe.
Ing. Vlastimil Voda
tak máme k dispozici podklad pro zásobní hnoprodukt manažer AG Leader
jení před pěstební sezónou a zároveň pro setí.
P & L, spol. s r. o.
Pokud však nemáte ještě výnosová čidla, nezna-
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