
pokračování na str. 2

INZERCE

CENA 29  Kč

Agrární obzor
NOVINY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ 4∕2020

Česká republika je makovou velmocí
Po loňské sklizni mohli naši spotřebitelé 
poprvé koupit český modrý mák s pečetí 
České cechovní normy, kterou nechal za-
psat Spolek Český modrý mák, aby mák 
ochránil před pančováním ze zahraničí. 
S touto skutečností i s dalšími zajíma-
vostmi a aktualitami z pěstování máku 
seznámili novináře v druhé polovině 
července na tiskové konferenci v Praze 
zástupci Spolku.

Historie máku sahá až 
do neolitu

Již po staletí je mák vyu-
žíván nejen jako výbor-
ný zdroj energie, ale také 
k přípravě nejrůznějších 
medicínských a léčebných 
přípravků. Antičtí atleti na-
příklad konzumovali směs 
semen máku, medu a vína 
pro zdraví a sílu. Odhaduje 
se, že na světě existuje oko-
lo stodvaceti druhů máku. 

V Evropě se mák jako za-
hradní a okrasná plodina 
pěstuje od středověku, vždy 
s oceněním jeho kulinář-
ských vlastností, ale i s po-
vědomím o narkotických 
účincích bílé šťávy vytéka-
jící z makovic. Mák v minu-
losti sloužil i k ozdobě, jako 
platidlo či lék. Byl tak žáda-
ný, že se kvůli němu ved-
ly i války, respektive kvůli 
opiu. Ve velké míře pomohl 
rozvoji jeho pěstování far-
maceutický průmysl, v po-
sledních letech se v České 
republice pěstuje mák vý-
hradně pro potravinářské 
využití, ten však nemá s opi-
em či využitím ve farmacii 
nic společného.

Mák jako superpotravina

Mák je výjimečný přírodní 
rostlinný zdroj s nejvyš-
ším obsahem vápníku (cca 
1 400 mg na 100 gramů), 
hořčíku 340 mg a železa 
12 mg. Je také zdrojem vita-
mínu E, vitamínů skupiny B, 
draslíku a fosforu. Mák jako 
olejnina obsahuje asi šede-
sát procent tuku, zejména 
mastné kyseliny stearovou, 
palmitovou a linolovou – 
je tak obrovským zdrojem 
energie a je vhodný i pro 
výrobu makového mléka. 
Makový olej pak působí bla-
hodárně na ekzémy, záněty 
a výrazně pomůže i s lupen-
kou, hydratuje a zjemňuje 
pokožku. 

Použití máku v chlebu, 
jemném pečivu a dezertech 
má zejména ve slovanských 
zemích, Bavorsku, Rakous-
ku, Maďarsku a Rumunsku 
dlouhou tradici. Maková 
semínka jsou naopak zaká-
zaná z náboženských nebo 
drogových důvodů napří-
klad v Singapuru, na Tchaj-
-wanu, v Saúdské Arábii či 
Spojených arabských emi-
rátech.

Český mák s potvrzením 
původu

Cechovní norma platí pro 
konkrétní modrosemenné od-
růdy, které splňují přísná kri-
téria potravinářského máku. 
Česká cechovní norma ga-
rantuje spotřebitelovi kvalitu 
potravinářského máku, tedy 
že alkaloidů je na povrchu 
semene minimální množství. 
Na současném trhu takovou-
to garanci nikdo jiný nedává. 
Český modrý mák označený 
logem dokládá, že mák byl 
vypěstovaný v ČR, má nízký 

obsah mor inových alkaloidů 
a nebyl tepelně upraven. Nor-
ma tak pomáhá jak obchodní-
kům, tak spotřebitelům.

„Norma garantuje původ. 
A vzhledem k tomu, že se 
v Česku pěstuje výhradně po-
travinářský mák, garantuje 
i kvalitu,“ uvádí Vlastimil Mi-
kšík z České zemědělské uni-
verzity v Praze s tím, že logo 
dostanou nízkoalkaloidické 
odrůdy obsahující méně než 
dvacet miligramů mor ino-
vých alkaloidů v kilogramu 
máku.
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S Terrierem bez obav proti hraboši polnímu
Bylo to pro všechny účastníky akce „Den pro mák“ konané kon-
cem června v Červeném Újezdě velké překvapení, když jim To-
máš Horký, vedoucí výroby v české irmě P & L, spol. s r.o. z Vel-
kého Meziříčí představil aplikační jednotku Terrier. Ta je určena 
k bezpečné a plošné aplikaci nástrah proti hraboši polnímu.

Z Velkého Meziříčí do Stu-
dence, kde ve irmě Agroche-
ma se již dlouhá léta vyrábí 
přípravek Stutox 2 určený 
k ochraně proti hraboši pol-
nímu je to 26 kilometrů. 
Není pochyb o tom, že i díky 
tomu výrobce novinky Terri-
er, podpovrchového apliká-
toru návnad pro hlodavce, 
česká irmy P & L, spol. s r.o. 
z Velkého Meziříčí a Agro-
chema Studenec mohou 
spolu snadno komunikovat, 
zkoušet, ověřovat, vyrábět 
i směřovat k jednomu cíli, 
kterým je spokojenost ze-
mědělských podniků. Konec 
konců irma Agrochema je 
také klasickým zeměděl-
ským podnikem s polní vý-
robou na Třebíčsku a stejně 
jako řada jiných i ona se po-
týkala s hrabošem polním.. 

Přípravek a aplikační 
zařízení se potřebují

I v tomto případě platí, že 
kvalitní přípravek potřebuje 
kvalitní aplikační zařízení 
a obráceně. Psát po skon-
čení vyjímky pro plošné 
použití přípravku Stutox 2 
proti hraboši polnímu může 
někdo považovat za zbyteč-
nou ztrátu času. O škodách 
způsobených hraboši v se-
zoně 2019 /2020 stejně jako 
o plošné aplikaci přípravku 
Stutox 2 toho bylo napsá-
no a v médiích odvysíláno 
mnoho. Nicméně problém 
neskončil. Hraboš polní je 
stále v kurzu, před letošní 
sklizní obilnin i řepky byl 
k vidění na silnicích i polích 
řady českých a moravských 
krajů. Rok 2020 se do na-
šich myslí proto zapíše nejen 
pouze koronáčovou karan-
ténou a rouškami, ale také 
kalamitním výskytem hra-
boše polního a košatým bo-
jem za způsob jeho likvidace 

povolením plošné aplikace 
Stutoxu 2.

Myšlenka o pomoci země-
dělcům v boji proti hrabo-
ši polnímu se však zrodila 
o 150 km dále, v hlavě Ing.
Pavla Růžka,CSc., vědeckého 
pracovníka VÚRV Praha - Ru-
zyně. Ten má se zpracováním 
půdy i vývojem nových stro-
jů bohaté, celoživotní zku-
šenosti. Jeho ambicí nebylo 
okopírovat švýcarský stroj 
Wumaki C3, ale navrhnout 
a vyrobit stroj lepší a vhod-
ný pro české podmínky. Jak 
sám říká: „Do České repub-
liky se dováží řada různých 
strojů, nevyhovujících čes-
kým klimatickým a půdním 
podmínkám“. Vývoj Terrieru 
začal nákresy, představami 
a diskusemi již na podzim 
2019. Kromě toho souběž-
ně probíhal i další vývoj 
velikosti granulí, zvýšení je-
jich atraktivity pro hraboše, 
stejně jako jejich odolnosti 
vůči vlhku. Komplexně po-
jatý vývoj se časově protáhl 
i proto, že výkon stroje bylo 
třeba přizpůsobit „slabším“ 
traktorům a nízkému taho-
vému odporu stroje. Další 
problém, který se podařilo 
odstranit bylo ucpávání při 
zahlubování stroje a dodrže-
ní relativně nízké dávky Stu-
toxu 2 na hektar. Praktické 
zkoušky začaly na jaře 2020. 
Kromě aplikační pracovní 
jednotky Terrier, patentově 
chráněné zůstává ambicí vý-
robce i vývoz dalších strojů 
irmy PL do zahraničí.

Co je a co umí Terrier 

Aplikační pracovní jednotka 
Terrier je univerzální, jed-
noduchý, kompaktní stroj 
vytvářející podpovrchovou 
dutinu (kontinuální noru), 
do níž se aplikuje otrávená 
návnada na hlodavce (např. 

přípravek Stutox 2). Tím je 
návnada ukryta před ostat-
ními živočichy pohybujícími 
se na povrchu pole. Záro-
veň se docílí toho, že je tak-
to umístěná návnada pro 
škůdce snadno přístupná. 
Dutina se vytváří diskovým 
kotoučem , který provede 
nakrojení půdy. Následuje 
tunelovací zařízení zakon-
čené ve spodní části trubkou 
se zkosenou špičkou. V kon-
strukci tunelovacího zaříze-
ní je instalována dávkovací 
trubice se zadním aplikač-
ním vývodem. 

Objem násypky je osm li-
trů, cca čtyři kilogramy Stu-
toxu 2. Dávkování je závislé 
na rychlosti odvalování hna-
cího kola řetězového pohonu 
aplikátoru Terrier. Podzem-
ní komunikace pro hrabo-
še s následným umístěním 
otrávené návnady zaručuje 
vysoký efekt v hubení hlo-
davců s výrazným omezením 
styku s necílovými živočichy.

Terrier do sadů a vinic

Aplikační jednotka Terrier 
pracuje spolehlivě ve všech 
půdních typech a je možné 
u ní nastavit nejen hloub-
ku aplikace, ale i přítlak 
do půdy, jakož i míru při-
máčknutí rozevřeného řád-
ku po přejezdu strojem. 
I proto může najít uplatnění 
nejen v polních plodinách 
(jařiny i ozimy), ale i vytr-
valých kulturách. Hraboš 
polní způsobil rozsáhlé 
škody jak ovocnářům, tak 
i vinařům. Ty byly na řadě 
lokalit ještě umocněny na-
kousnutím hadiček kapilár-
ní závlahy a únikem vzácné 
vody mimo místo zájmu. 
Právě pro ovocnáře i vi-
naře je důležité vědět, že 
aplikační jednotku Terrier 
lze přizpůsobit na rám dle 
požadavků zákazníka, a to 
již od jednoho kusu. Stroje 
lze dodat s rámy o záběru 
2,5 m pro jednu aplikační 
jednotku, 3 m pro dvě apli-
kační jednotky a 6 m pro tři 

aplikační jednotky. Zcela jis-
tě se nabízí jejich uplatnění 
u podniků činných v oblasti 
služeb v ochraně rostlin.

Věřím, že po tom všem, 
co si „užila“ ministerstva 
zemědělství i životního 
prostředí kolem hraboše 
polního a aplikace „chemie“ 
do přírody se najde i vhodný 
dotační titul, který finančně 
podpoří a ocení vývojářský 
tým, stejně jako výrobní 
podnik. Za pomoci nadšení 

a umu se u českého výrobce 
vyrábí český výrobek, kte-
rý zaslouží ocenění. Zcela 
jistě najde uplatnění nejen 
u zemědělských podniků 
ale i u podniků služeb ze-
mědělských prací. A co víc! 
Odstraní definitivně obavy 
ekologů, ochránců přírody, 
ornitologů z nebezpečí po-
vrchového použití příprav-
ku Stutox 2 pro polní zvěř, 
ptactvo a přírodu.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

INZERCE

Tomáš Horký, vedoucí výroby předsta-
vuje aplikační jednotku Terrier

Zájemci při prezentaci stroje

Terrier podpovrchový aplikátor návnad pro hlodavce Foto výrobce 
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Editorial

Milí čtenáři,

právě jste otevřeli 
nové vydání Agrárního 
obzoru v nové, novino-
vé podobě.

Vracíme se tak 
po pěti letech vydávání 
křídového magazínu zpět k novinám.

Důvod je zcela prozaický a sice, zhoršená eko-
nomická situace, která se nevyhnula bohužel 
i vydavatelům novin a ostatních periodik.

Všechno zlé je na něco dobré. Toto lidové rče-
ní se mi již mnohokráte v životě potvrdilo, vě-
řím, že i u řady u vás.

Koronavirus a jeho dopad na české hospodář-
ství náš přinutil k lepšímu ekonomickému myš-
lení, úsporným opatřením v podnikatelské čin-
nosti. To se však nedá říci o státní sféře, která 
v době pandemie neprojevila a neuskutečnila 
žádná ekonomická úsporná opatření.

Ale zpět k Agrárnímu obzoru a jeho novinové 
podobě, která nám umožní vydávat toto perio-
dikum v trojnásobném nákladu, 10 000 výtisků. 
Jedenkrát za dva měsíce se tak významné nad-
časové informace, firemní prezentace obchod-
ních partnerů a inzerentů dostává k více čtená-
řům v rámci České republiky.

Od příštího, srpnového vydání bude součástí 
Agrárního obzoru i jeho mladší „bratr“, Potra-
vinářský obzor. Tedy informace z oblasti země-
dělství, zpracovatelů, potravinářství v jedněch 
obsáhlejších novinách, cílených komplexně 
na celý agrární sektor.

Věřím, že tato kvalitativní změna přispěje 
k většímu zájmu čtenářů o naše noviny.

V červnovém čísle vám přinášíme řadu infor-
mací a zajímavostí, například zbytečný poplach 
kolem českých potravin, polemiku o klecovém 
chovu drůbeže, výjimku v přípravku Gramoxo-
ne, 20 let úspěšného modelu Krone Biq X či za-
stavení na jahodové farmě ve Vraňanech.

Do nadcházejících letních měsíců si přejme 
stabilnější počasí potřebné k zemědělské čin-
nosti, úspěšnou sklizeň, více zájemců o kvalitní, 
české potraviny, které můžeme ochutnat v řadě 
koutů České republiky, například v rámci letoš-
ní dovolené, strávené v naší krásné vlasti.

Petr Baštan
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Česká republika je makovou velmocí

„Reálně ale alkaloidy zjiš-
těné na povrchu semene čes-
kého máku v zanedbatelném 
množství a zdaleka nedosa-
hují hodnot předepsaných 
státní vyhláškou. Alkaloidy 
jsou obsažené v prachových 
částicích, které ulpí na seme-
ni otěrem zbytků makové slá-
my při sklizni a další manipu-
laci (čištění),“ doplnil Mikšík.

Pět let už také Spolek Čes-
ký modrý mák žádá o zápis 
chráněného zeměpisného 
označení u českého máku, 
prozatím však neúspěšně. Jak 
potvrdila loni v březnu Po-
travinářská komora, žádost 
k Evropské komisi v Bruselu 
byla sice podána, ale díky by-
rokratickému aparátu potrvá 
ještě až dva roky, než ta o ní 
rozhodne.

Mák vypěstovaný v Česku 
je bezpečný

V Česku se mák pěstuje cca 
na čtyřiceti tisících hekta-
rech, které obhospodařuje 
devět set šedesát zemědělců 
(započteni jsou i malí hospo-
dáři třeba jen s jedním arem). 
Těch velkých je zhruba čtyři 
sta padesát. 

„Svou roli má i způsob 
sklizně. Ruční sklizeň zname-
ná nižší kontaminaci, kom-
bajnová sklizeň a následné 
čištění má za následek vyšší 
kontaminaci,“ srovnává Vlas-
timil Mikšík. Podle monito-
ringu provedeného v roce 
2013 Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí 
(SZPI) byl obsah alkaloidů 
ve 12 vzorcích semen potra-
vinářského máku odebra-
ných u českých producentů 
7,44 mg/kg a u stejného po-
čtu vzorků z tržní sítě 36,71 
mg/kg. Přitom limit mor i-
nanových alkaloidů podle 
vyhlášky č. 399/2013 Sb. činí 
25 mg/kg a česká cechovní 
norma Český modrý mák sta-
novuje dokonce limit do 20 
mg/kg máku.

Nízké hodnoty mor ino-
vých alkaloidů u českého 
máku potvrzuje i ředitelka 
Spolku Český modrý mák 

Stanislava Koprdová, když 
říká, že „množství těchto al-
kaloidů je dáno zejména od-
růdou. Obsah alkaloidů může 
sice vlivem počasí a vlhka 
lavírovat, ale u českého máku 
nikdy uvedené hodnoty ne-
překročíme.“ 

Podvody s mákem

Když si koupíme český mák, 
měli bychom dostat mák, kte-
rý je určen pro potravinářské 
účely a obsahuje jen povole-
né množství opiových alka-
loidů. Jiná situace je u máku 
technického, jenž byl primár-
ně vyšlechtěn, aby obsahoval 
co největší množství opi-
ových alkaloidů v makovině, 
neboť se využívá ve farma-
ceutickém průmyslu. Jenže 
právě semeno technického 
máku, jenž je odpadním pro-
duktem a je tedy levnější, se 
k nám importuje a je cíleně 
míchán s mákem potravinář-
ským. Děje se tak pochopitel-
ně nelegálně, buď u nás, nebo 
ještě za hranicemi, kde se 
technický mák pěstuje. Podle 
Stanislavy Koprdové je toto 
prakticky nedosledovatelné. 

V rámci volného pohybu zbo-
ží lze technický mák do Čech 
dovézt, ale platí pro něj ohla-
šovací povinnost.

Jsme makovou velmocí  

Česko je největším produ-
centem potravinářského 
máku na světě, průměrně se 
ho u nás vyprodukuje kolem 
sedmadvaceti tisíc tun ročně. 
Většinou se pěstují modrose-
menné odrůdy máku setého, 
existují však i odrůdy bílé, 
šedé nebo okrové. Mezi nej-
rozšířenější modrosemenné 
odrůdy pěstované v Česku 
patří Major, Aplaus, MS Har-
lekýn, Maratón, Opex nebo 
Onyx, přičemž každá z odrůd 
má své speci ické nároky. Ně-
které druhy, které se úspěšně 
pěstují na Vysočině, by v suš-
ší oblasti Středočeského kra-
je hůře vzcházely a opačně. 
Pěstování máku na plochách 
větších jak sto čtverečních 
metrů musí být hlášeno pří-
slučnému Celnímu úřadu. 

Pětaosmdesát procent pro-
dukce máku míří na export, 
jehož hodnota se pohybuje 
ročně kolem jedné miliardy 

korun. To je více než export 
našeho nejznámější agrár-
ního artiklu, chmele, jehož 
hodnota bývá kolem osmi až 
devíti set milionů korun. Nej-
většími odběrateli českého 
máku jsou slovanské země, 
zejména ale Rusko, Sloven-
sko a Polsko a také další státy 
bývalého Sovětského svazu, 
kde žijí větší rusky mluvící 
menšiny, jako je například 
Kazachstán. Jen část máku 
směřuje i do Pobaltí a do Bě-
loruska. Velkým odběrate-
lem je Rakousko a Německo, 
poměrně značné množství 
se vyváží do Maďarska 
a i do Holandska, odkud vět-
šinou směřuje do USA nebo 
Kanady. „Dalším významným 
odběratelem bylo Polsko, 
ale zde odběr našeho máku 
poklesl, především proto, že 
nám konkurují pěstitelé tech-
nického máku, kteří dodávají 
podstatně levnější mák, čas-
to i za poloviční cenu,“ uvádí 
poradce Spolku Český modrý 
mák Václav Lohr.

Loňské sucho mělo 
za následek zdražení

Ceny českého máku se podle 
Václava Lohra loni mezi zá-
řím a prosincem na českém 
trhu vyšplhaly až na rekord-
ních 110 korun za kilogram 
kvůli špatné úrodě a suchu. 
Vysoké ceny se projevily ze-
jména na vývozech do Ruska. 
V posledních týdnech tyto 
ceny klesají kvůli odhadům 
dobré letošní sklizně. Před-
pokládá se, že by cena krátce 
po sklizni mohla být 45 až 50 
korun za kilogram od pěstite-
le, kolik ale bude český mák 
stát v maloobchodě, si Lohr 
netroufá odhadnout.
Text a foto Bohumil Brejžek
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tel.: 603 480 951 

e-mail: objednavky@seedservice.cz 

SILÁŽNÍ BÉRY
 Bér je C4 plodina s rychlým vývojem, 

vhodná i do směsi meziplodin

 Na senáž lze pěstovat i jako následná 
plodina, je i BIO osivo

SMLUVNÍ MNOŽENÍ TRAV, 
JETELOVIN A DALŠÍCH PLODIN

ENERGETICKÉ ŽITO A LUSKOVINY
 Energetické žito (i BIO), peluška, ozimý hrách, 

vikev (i BIO)

SMĚSKY MEZIPLODIN PRO „GREENING“ 
 Landsberská směska (i BIO)

 Směsky s hořčicí, pohankou, svazenkou, ředkví, 
bérem atp.

 Směska s jednoletým jetelem a další směsky 
s vikvovitými

Kompletní nabídka směsí na www.seedservice.cz 

– „Směsi pro dotační tituly“




