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ROZHOVORY ČMSZP
Jiří Michalisko

Nejpřirozenější hospodář je ten, který žije a bydlí
v tom kraji, kde podniká
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Zemědělství má doslova v krvi, dědeček působil jako agronom
zemědělského podniku, a on sám se nyní věnuje jak rostlinné výrobě,
tak i chovu dančí, jelení a mufloní zvěře, skotu ovcí a koz. Zemědělství
spolu s myslivostí a láskou ke krajině se tak stalo jeho velkým a
celoživotním koníčkem.

Cokoliv si člověk představí pod pojmem zemědělec, zřejmě u Jiřího
Michaliska nalezne. Jeho doménou je jak rostlinná tak i živočišná výroba.
Ale nic z toho neočekávejme, že se děje na velkých polích a ve velkém
množství. „Největší radost mi dělá chov zvířat, nové přírůstky a tvorba
krajiny. Mám rád malá políčka a louky, mé největší pole má pouze 7,5 ha
orné půdy i to doplňují stromy. V rámci možností a pravidel se snažím
na veškerou svou půdu sázet stromy kamkoliv to ráz využití krajiny dovolí,
jak pro vytyčení hranic obdělávaných pozemků, tak i pro zajištění welfare
mých zvířat. Přirozené zastínění, které poskytují stromy v pastvinách je pro
mne k nezaplacení. Postupně připravuji
i pozemek, na kterém budu mít liniovou výsadbu v kombinaci cenných
lesních a produkčních ovocných dřevin,“ prozrazuje farmář z Opavska
ve stylu připravované intervence agrolesnických systémů, ve kterých
spatřuje významné adaptační opatření na nastupující klimatickou změnu.
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Dlouhodobě se snažíte nedodávat do velkých podniků a kladete důraz na
přímý prodej á la z pole přímo na talíř. Nebyl to v aktuální koronavirové
situaci určitý handicap?
Jarní uzavření mi snad i prospělo, měl jsem čas se věnovat polím, takže
přibrzdění života bylo prospěšné. Ale ta druhá vlna v době, kdy jsem
potřeboval odbytiště, realizovat dodávky trhovcům na farmářské trhy, byla
katastrofa. Pandemie se mě dotkla konkrétně tak, že mám 50 tun brambor
a 40 tun červené řepy na skladu a nejsem schopen je mým stálým
odběratelům, jakými jsou restaurace nebo školní jídelny, prodat. Tudíž
budu nucen tuto úrodu zkrmit zvířatům, protože ji už pro lidskou potřebu
neprodám. Oproti předešlým rokům ode mě v tom letošním například
neodebrala ani jedna školní jídelna červenou řepu. Dopady to má pro mě
obrovské a zároveň pro filozofii „co možná nejkratší cesty z pole na talíř“
nejsou vládní opatření nakloněny.
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Co byste naopak viděl jako velkou pomoc pro zemědělce?
Rozhodně fungují nevládní organizace, konkrétně tedy ČMSZP, která má
pro mě výhody v přísunu novinek a informací pro běžnou praxi zemědělce.
Je to takový pravidelný servis farmářům, který svaz poskytuje napříč celou
republikou. A to od sdílení zkušeností z různých kontrol, upozorňování na
důležité termíny, až po to jak a čeho se vyvarovat, aby se předcházelo
zbytečným chybám. Myslím si, že tento servis nedokáže jakýkoliv členský
příspěvek vykompenzovat. Díky tomu jsme schopní čelit mnoha věcem,
které by normálního zemědělce semlely.

A mimo jiné i díky svazu člověk objeví, že existují i podpory pro zemědělce.
Např. díky Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu
jsem si místo čtvrtstoletí starého stroje pořídil nový kombajn kompaktnější
k potřebám farmy a připravovaným záměrům. A od kombajnu potřebuji i
odvážet, takže jsem si koupil i velký návěst, a to opět s podporou PGRLF.
Tento způsob se mi líbí a má pro mě opravdu efektivní přínos investičního
rozvoje s nízkým zatížením na komerční úroky.
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Co byste vzkázal začínajícím zemědělcům?
Pro začínající především mladé zemědělce nebo ty, kteří uvažují o tom se
stát zemědělcem, bych i přes aktuální nelehkou dobu určitě doporučil
začít. Nebát se výzev a inovací, ale začít v malém s orientací na koncové
spotřebitele a maximálně se soustředit na nové podpůrné produkty a s tím
související novou společnou zemědělskou politiku, která by k těmto výzvám
měla být co nejpříznivější.
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