Vážení čtenáři, Vážené čtenářky,
Vítáme Vás u našeho třetího a zároveň posledního vydání Farmářských listů v letošním roce.
Zde jsme se zaměřili hlavně na experty, kteří mají co říct k rozličným tématům a my doufáme,
že zde opět na naleznete nějakou inspiraci či radu, která se vám bude ve vašem podnikání
hodit. Anebo alespoň ať je vám toto číslo relaxačním čtením.
Jelikož právě prožíváme krásný čas vánoční, chceme vám za celý Českomoravský svaz
zemědělských podnikatelů popřát krásné a pohodové svátky a vše dobré do nového roku.

„Oceňuji, že jsme se v diskuzi o nové Společné
zemědělské politice posunuli, stále však nejsem
přesvědčený o tom, že nová pravidla budou
jednodušší.
Například
povinnost
zpracovat
výkonnostní zprávu vždy do poloviny února je pro
národní platební agentury téměř nesplnitelná. Pokud
by se zpráva nemusela předkládat každý rok, mohlo
by to být řešení. Platební agentury by se pak mohly
soustředit na to podstatné. Tedy na to, aby zemědělci
včas dostali vyplacené podpory,“

„Po loňském zrušení výrobních kvót jsme svědky
dramatického propadu cen cukru. Některé členské
státy navrhují zavést plošnou podporu soukromého
skladování. Toto opatření nepovažuji za řešení
problému, ale jen za jeho odkládání. Dle mého
názoru je však na místě přímá pomoc pěstitelům
cukrové řepy,“

. „Vyzval jsem proto
komisaře Phila Hogana, aby zavedl mimořádné cílené

podpory, které by producentům cukrové řepy a
vepřového masa kompenzovaly jejich kritickou
situaci,“

„Na evropské zemědělce v posledních letech výrazně
dopadlo omezení některých účinných látek na
ochranu rostlin. U některých plodin se tak snížila
nejen možnost účinné ochrany proti škodlivým
mikroorganismům, ale i možnost předcházet vzniku
rezistence střídáním účinných látek. Je tedy nutné
zajistit vždy dostupnou alternativu,“

Řekněte nám Váš názor

na to, jak motivovat
mladou generaci, aby
pracovali/podnikali v
agrárním sektoru?
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Co pro Vás znamená
trvale udržitelný rozvoj
venkova?
Co Vás ve Vaší práci
překvapilo ve Vaší
zemědělské praxi?

Máte osobní zkušenosti
ze zahraničí? Doporučil
byste mladým
vycestovat?

Co Vás ve Vaší práci překvapilo
ve Vaší zemědělské praxi?

Návrh hovoří i o snížení
byrokratické zátěže, jaký je
Váš osobní názor?

Co si představujete pod
pojmem precizní zemědělství?

Existují zde nějaké
závady/mínusy proč
nepřeskočit?

Řekněte mi 3 zásadní
problémy nynějšího
zemědělského podnikatele?

Co pro Vás znamená trvale
udržitelný rozvoj venkova?
.

Můžete se nám v krátkosti představit?

Setkáváme se s prohl en mi v tisku o tom, jak je pot eba zadr ovat p du v krajin , chr nit kvalitu
vody a samoz ejm sni ovat mno stv odpad . Z Va eho pohledu/zku enosti, vidíte pozitivní kroky,
které vedou tímto směrem?

Měl jste možnost nahlédnou a připomínkovat novelu o vodním zákoně? Co vítáte a co zde chybí?

Jaký byl z Vašeho pohledu nejvýznamnější
počin k ochraně vod v ČR? Nebo ho
teprve očekáváte?

Kořenová čistička odpadních vod – je lokalita či
odvětví kde byste ji nedoporučil a z jakého důvodu?

Je dnes legislativně
možné vystavět
kořenovou čističku
odpadních vod u farmy
s mlékárenským
provozem či u stájí
s masným skotem v ČR?

Kolik taková kořenová čistička odpadních vod zabere prostoru? Jaké jsou cenové náklady?

Co je tedy potřeba zajistit, aby vše bylo v souladu se zákonnými požadavky?

Existuje farma, kde by využívali
kořenovou čističku odpadních
vod?

Můžete nám v krátkosti říci něco o tom, čím
se zabýváte a jak jste se k tomu dostal?

Jste akreditovaný poradce v MZe ČR. Můžete
nám přiblížit, jak konkrétně můžete
zemědělcům pomoci?

Jaké jsou Vaše koníčky?

Dozvěděli jsme se, že sám
pracujete na pokusech
s biologickými přípravky na
ochranu rostlin. Snažíte se
najít nové možnosti za dnes
hojně zmiňované glyfosáty?

Zemědělec, který nebude
používat glyfosáty, má nyní
možnost nějaké „náhražky“?
A případně dokážete říci o
kolik procent klesne jeho
úroda v situaci, kdy nebude
aplikován glyfosát?

Co si myslíte o problematice
sucha u nás? Pokud nadále
bude přetrvávat a tyto
předpoklady potvrdili i vědci
(Cílek, Trnka, Žalud atd.).
Může se z Vašeho pohledu
na něj české zemědělství
připravit? Nebo existuje
odvětví, které už tyto kroky
začalo dělat?

Jediným
možným
receptem je návrat k
selskému rozumu, k
tomu, co znali naši
předkové“

Řekněte nám něco blíže k
Vašemu zaměření v rámci

Integrované ochrany rostlin?

Na jaké bázi spolupracujete
s vinaři? Jak jste se dostal
ke spolupráci s nimi?

Vždyť nesmí se
pátrat jen po novějších
vynálezech, ale i po
tom co vynalezli lidé
šerého dávnověku a co
nebylo uchováno v
paměti
při
dalším
rozvoji.“

Můžete nám stručně říci,
koho konkrétně zastupujete a
o jakou problematiku se
zajímáte?

Řeknete nám tedy zkušenosti s Vaším posledním klientem?

Můžete nám prozradit více?

Pokud tedy tento zemědělec vyrábí mléko a mléčné výrobky do
škol a školek, jak řeší prodeje o prázdninách?

Jak často se setkáváte se
zemědělci a jak často řešíte
spíše byrokracii?

A jaké mají zkušenosti s prodejem ze dvora?

Věřím, že díky, prázdninám může být větší příliv návštěvníků, a
tedy klientů pro tohoto zemědělce, ale ne všichni bydlí u dálnic,
jak to dělají ostatní?

Představte nám v krátkosti
Vaší farmu?

Proč jste se rozhodli pro
certifikovanou bioprodukci a
jak vnímáte hospodaření s
půdou ve vašem kraji?

Co můžete na farmě
ochutnat?

Co nejvíce láká návštěvníky
na vaši farmu?

Můžete nám říci něco o Vašem podnikání?
Proč jste si vybral/a právě toto odvětví
zemědělství?

Budete se snažit, aby vaše děti pokračovaly
ve Vaší práci?

Jak využíváte dotace z PRV v dnešním roce
oproti letům minulým?
Jaký byl Váš nejkrásnější či nejpřekvapivější
zážitek v práci?
Jaké dotace by Vám nejvíce pomohli v dalších
letech?

Jak často máte dovolenou?

Co je pro Vás nejtíživějším problém v letošním
roce? A stát Vám s tímto problémem pomáhá?

V jakém rozsahu se zabýváte „BIO
zemědělstvím“?
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