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Krmivářství

Alena Ježková

Digitálně o krmivech a výživě zvířat 
Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a odborná sekce krmiv pořádala v loňském 
listopadu XXV. konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvířat. Tentokrát byla jako mnohé 
jiné konference a semináře pořádána on-line. Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství.

Z
ahájení konference, přivítá-
ní účastníků a hostů se chopil 
Ing. Zdeněk Kubiska, před-
seda představenstva Spolku 

pro komodity a krmiva. Celým pro-
gramem konference také provázel.

O zemědělství a krmivářství
První prezentaci si připravil Ing. Jan Doležal, 
prezident Agrární komory ČR. Mluvil 
o využití potenciálu českého zemědělství 
v roce 2020 a v budoucnosti. Podle reformy 
SZP vyčleňuje EU na zemědělství velkou část 
svého rozpočtu. V reformě SZP jde o strategie 
Green Deal (Zelená dohoda) a Farm to Fork 
(Z farmy na vidličku). Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti navrhuje vymezení 
alespoň 10 % zemědělské plochy pro rozma-
nité krajinné prvky, zastavení úbytku opylo-
vačů a další. Návrhem Komise bylo také „za-
stropování“ pro velké zemědělské podniky.
Náměstek ministra zemědělství pro 
sekci zemědělství a potravinářství 
Ing. Jindřich Fialka pozdravil konferenci 
a ocenil její pořádané v této době alespoň 
formou on-line. Zmínil se i o národ-
ních dotacích do zemědělství v částce 
4,1 miliardy korun na jaře roku 2021 
pro podporu zemědělců, kteří ustá-
li krizi v souvislosti s koronavirem.
Ing. Zdeněk Kubiska se věnoval stavu 
zemědělství z pohledu počtu hospodářských 
zvířat, výnosům plodin pro výrobu krmiv 
v minulosti i v příštím roce. Odhadovaná 
produkce obilovin je letos u nás téměř 
8 milionů tun (výnos 6 tun/ha). Plocha osetá 
obilovinami 1329 tis. ha je o 1,3 % nižší. 
Vyšší byl i výnos řepky, a to zhruba 3,4 t/ha 
(celkem necelých 1,3 milionu tun). Osevní 
plocha 368 tisíc ha je o 3 % nižší. Příští 
sklizňové období se očekává další pokles 
oseté plochy na zhruba 360 tisíc ha. Protože 
výroba obilovin (pšenice) byla u nás poměr-
ně vysoká, existuje určitý potenciál vývozu. 
Ozimé pšenice se sklidilo 4799 tisíc tun 
(meziročně více o 1,8 %), jarního ječmene 
1133 tisíc tun (o 5,5 %), ozimého ječmene 
700 tisíc tun (+8,8 %), kukuřice na zrno 
651 tisíc tun (+5,0 %), triticale 219 tisíc tun 
(+12,1 %), ovsa 187 tisíc tun (+39,2 %), 

žita 182 tisíc tun (+15,3 %) a jarní pšeni-
ce 108 tisíc tun (o 13 % více). Očekávaná 
sklizeň kukuřice (přestože byly problémy 
s její sklizní kvůli počasí) na siláž 8 876 ti-
síc tun je v meziročním srovnání o 7,7 % 
vyšší díky zvýšení hektarového výnosu na 
37,81 t/ha (+6,6 %) a také rozšíření osevní 
plochy na 235 tisíc ha (o 1 % více ve srovnání 
s loňskou sklizňovou plochou). Dobré 
výsledky se očekávají také v roce 2020/2021. 
Stavy hospodářských zvířat klesaly, 
a proto mohou být i problémy s výrobou 
a distribucí krmiv. Současné stavy skotu 
jsou 1, 4 milionu kusů (572 tisíc krav, 
213 tisíc kusů krav bez tržní produkce), 
prasat 1,5 milionu (8 tisíc prasnic). 
Problémy s potravinovou soběstačností 
u nás jsou zejména v produkci vepřového 
masa (51 %). Problémy se soběstačností 
máme i v produkci drůbežího masa a va-
jec. Cílem strategií EU je zajistit soběstač-
nost ve výrobě potravin. Česká republika 
je soběstačná v produkci mléka, hovězího 
masa a produktů rostlinné výroby, kromě 
zeleniny a ovoce. Přitom například Rusko 
je v potravinách soběstačné z 90 %, takže 
vývozy tímto směrem jsou bezpředmět-
né, a to nejen v souvislosti s embargem. 

Výroba krmných směsí je 
letos zhruba 2320 tisíc tun.
Ing. Kubiska se také zmínil situaci 
v HDP a jeho propadu z důvodu pan-
demie covid-19. V České republice 

je propad zhruba 4,4 % (ve druhém 
čtvrtletí roku 2020 roku asi 10,6 %) 
v jiných zemích EU je tento propad 
vyšší. Ekonomika Evropské unie klesla 
v polovině roku o 14,5 % a nejhůře na 
tom bylo Španělsko (22 %), ale i Francie. 
Německá ekonomika ve druhém čtvrt-
letí roku 2020 klesala nejvíce od 70. let 
minulého století (10,6 %). Propad HDP 
pokračoval i na podzim loňského roku. 
Přednášející dodal, že vývoz i im-
port komodit je ovlivněn kolísá-
ním hodnoty koruny k euru. 

Cechovní normy
Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro 
programování a strategii (Potravinářská 
komora ČR) popisoval význam a přínos 
cechovních norem pro potraviny a nově 
pro krmiva. Česká cechovní norma je 
základní normou, která stanoví kvalita-
tivní parametry potraviny, pro něž byla 
zpracována a parametry, kterými se určitá 
potravina liší od jiných srovnatelných 
potravin. Česká cechovní norma může být 
zpracována buď pro skupinu potravin vy-
ráběných několika výrobci, nebo i pro jed-
nu konkrétní potravinu jednoho výrobce 
výrobcem. České cechovní normy jasně 
defi nují kvalitativní parametry potraviny. 
Spravuje je Potravinářská komora České 
republiky. Na základě dohody se Spolkem 
pro komodity a krmiva, z. s., se začíná 
pracovat na tvorbě norem na krmiva.
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Veterinární okénko
MVDr. Jiří Bureš, ředitel Ústavu pro 
státní kontrolu veterinárních bioprepa-
rátů a léčiv přednášel o veterinárních 
léčivech a medikovaných krmivech, 
o legislativě, aktuální situaci a výhledu.
Do nové legislativy patří nařízení EP 
a Rady (EU) 6/2019 o veterinárních 
léčivých přípravcích, nařízení EP a Rady 
(EU) 4/2019 o medikovaných krmi-
vech, nařízení EP a Rady (EU) 5/2019 
o změně nařízeni 726/2004 upravuje 
pravidla pro registrace humánních 
a veterinárních léčivých přípravků. 
Spotřebu antimikrobik zásadním způso-
bem ovlivňuje druhová skladba živočišné 
produkce a přírodní podmínky, kdy 
některé druhy zvířat potřebují významně 
méně antimikrobik na jednotku biomasy. 
Důležité je, aby došlo k restrikcím někte-
rých antimikrobik (ATM) pro veterinární 
medicínu – některá z nich jsou ATM nově 
vyhrazena pouze pro použití v humánní 
medicíně a nebude je možno registrovat 
pro veterinární použití, což se teoreticky 
může dotknout i léčiv, která jsou dnes 
ve veterinární medicíně registrovaná. 
Chystá se zákaz používání antibiotik 
pro medikovaná krmiva, perorální 
použití bude velmi omezeno a budou 
povolena jen pro individuální zvířata. 
Zásadní je vliv léčivého přípravku na 
výskyt a šíření rezistence u zvířat a v jejich 
prostředí, v potravinách a v životním 
prostředí. V budoucnu se budou hlášení 
o VLP i z ČR posílat do EMA (Evropský 
regulační systém pro léčivé přípravky). 
Další přednášku zdravotního okénka 
si připravil MVDr. Zbyněk Semerád, 
ústřední ředitel Státní veterinární správ. 
Věnoval se patogenezi, šíření a prevenci 
ptačí chřipky a afrického moru prasat.
V roce 2019 bylo potvrzeno celkem 
pět ohnisek HPAI v chovech drůbeže 
v Bulharsku a na konci roku 2019 také 
tři ohniska v Polsku (H5N8), kde došlo 
k výskytu dalších ohnisek i v roce 2020.
Od začátku roku 2020 bylo v chovech 
drůbeže potvrzeno již 387 ohnisek HPAI. 
U volně žijících ptáků bylo v roce 2020 
potvrzeno již 649 případů HPAI. Od 
konce října 2020 se objevily nové případy 
v Německu, Nizozemsku, Irsku, Dánsku, 
Belgii, Itálii, Slovinsku, Španělsku, Nor-
sku, velké Británii a Švédsku. Od začátku 
roku 2020 bylo nahlášeno sedmnáct 
ohnisek HPAI u ptáků držených v zajetí 
ze Slovenska, Německa, Nizozemska, 
Norska, Belgie, Dánska a z Velké Británie 

V souvislosti s výskytem a šířením 
afrického moru prasat (AMP) na území 
Polska a jeho zavlečením do Německa byla 
vydána mimořádná veterinární opatření, 
kterými v Ústeckém a Libereckém kraji 
vymezila oblast při hranici s Polskem 
a Německem jako tzv. oblast s intenziv-
ním odlovem divokých prasat. Jde o pre-
ventivní opatření před zavlečením AMP 
do populace divokých prasat na naše 
území. Africký mor prasat (AMP) je velmi 
nebezpečné nakažlivé onemocnění prasat 
domácích i divokých s vysokou (až 100 %) 
letalitou. Onemocnění se může šířit nejen 
přímým kontaktem s, ale i produkty z na-
kažených zvířat nebo kontaminovanými 
předměty a krmivem. Léčba AMP neexis-
tuje. Riziko znovu zavlečení AMP do ČR 
je vysoké, protože je onemocnění v Polsku 
i Německu v příhraničních oblastech. 

Strategie EU 
Ing. Petr Jílek, ředitel Odboru environ-
mentálního a ekologického zemědělství 
(Ministerstvo zemědělství) mluvil o udr-
žitelnost živočišné produkce a výroby kr-
miv, jako o klíčovém tématu budoucnosti 
zemědělství. Mluvil o nových strategiích 
EU, kterými jsou Od zemědělce ke spo-
třebiteli, řešení změn klimatu i rozšíření 
ekologického zemědělství. Důležitým 
směrem je popsání vlivu živočišné výroby 
na životní prostředí a snižování emisí. 
Do roku 2030 by měla být EU klimatic-
ky neutrální se snížením všech emisí na 
nulu. Povinné bude také (od roku 2023)
označování udržitelných potravin, a tak se 
bude bojovat proti plýtvání potravinami.
V souladu se Zelenou dohodou navrhují 
strategie EU zastavit úbytek biologické 
rozmanitosti v Evropě a transformovat 
potravinové systémy tak, aby se staly 
celosvětovou normou konkurenceschopné 

udržitelnosti. Strategie navrhuje mimo jiné 
stanovit závazné cíle zaměřené na obnovu 
poškozených ekosystémů a řek, zlepšení 
stavu chráněných přírodních stanovišť 
a druhů v EU, navrácení opylovačů na 
zemědělskou půdu, zmírnění znečištění, 
rozšíření ekologického zemědělství. Jedním 
z postupů je vytvořit na 10 % zemědělské 
plochy chráněné oblasti s velkou biologickou 
rozmanitostí. Strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ zmenší environmentální a kli-
matickou stopu potravinového systému EU, 
ochrání zdraví občanů a zajistí živobytí hos-
podářských subjektů. Konkrétními cíli jsou 
omezení používání pesticidů o 50 %, snížení 
používání hnojiv o nejméně 20 %, používání 
antimikrobiálních látek pro hospodářská 
zvířata a akvakulturu o 50 % a dosáhnu-
tí toho, aby 25 % zemědělské půdy bylo 
obděláváno podle pravidel ekologického 
zemědělství. Cílem strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ je v úzké spolupráci s mezi-
národními partnery podporovat globální 
přechod na udržitelné potravinové systémy.

Kontrola krmiv
V závěrečné přednášce se Ing. Miroslav Flo-
rián, Ph.D., zástupce vedoucího služebního 
úřadu, ředitel Sekce zemědělských vstu-
pů, (Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský) věnoval zhodnocení kontrol 
dozorového orgánu za rok 2019 a plánům na 
budoucí léta. Kontroly se dělí na běžné, cí-
lené, mimořádné, monitoring a registrační. 
V roce 2019 bylo provedeno 2028 úředních 
kontrol, 1148 rozborů, a bylo tedy provedeno 
29 000 analýz krmných směsí, krmných su-
rovin, premixů a doplňkových látek. Nejvíce 
nevyhovujících vzorků se objevilo ve skupi-
ně premixů a doplňkových látek (26,8 %).
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