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Vážení čtenáři,
vánočním vydáním Aktualit bychom se s vámi chtěli v letošním roce rozloučit.
Máme společně za sebou náročný rok, ve kterém nás silně potrápil Covid-19. Na jaře,
když jsme administrativní úkony vyřizovali z homeoffice, nikdo netušil, že nás čekají
mnohem horší časy na podzim.
Ráda bych vám poděkovala za spolupráci v letošním roce. Byl to rok změn
zejména v oblasti označování rozmnožovacího materiálu. Skončilo přechodné období
pro označování CAC materiálu u ovocných druhů, společně jsme přešli na termotransferový tisk údajů na návěsky, poprvé se vyráběl RM chmele v kategorii standardní
sadba. Snažili jsme se najít řešení i pro výrobce rozmnožovacího materiálu, kteří nechtějí v tuto chvíli řešit nákup tiskárny a zajistili tak tisk návěsek službou. Osobně jsem nezaznamenala závažnější problém v této oblasti, tak doufám, že i na vaší straně byla spokojenost. Tato služba by se vám v příštím roce měla ještě zlepšit.
I v oblasti evidence sadů a hlášení sklizní jsme se posunuli k větší digitalizaci, a
to zejména v oblasti hlášení sklizní. Nový systém přinesl výrazné zlepšení v zasílání
údajů.
Je na místě poděkovat také za dobrou a dlouholetou spolupráci Ovocnářské
unii České republiky a Školkařskému svazu ovocnářské unie.
Jménem všech pracovníků odboru osiva a sadby vám přeji klidný konec letošního
roku, příjemné prožití vánoc uprostřed vašich blízkých a do nového roku 2022 pak
hodně energie, spokojenosti, štěstí a především pevné zdraví.
Ing. Barbora Dobiášová
ředitelka Odboru osiv a sadby
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Vážení školkaři a ovocnáři,
rád bych Vám také poděkoval za spolupráci v roce
2021 a těším se na setkávání v roce následujícím.
Přeji Vám zejména plné zdraví, které je tou nejdůležitější podmínkou pro to, aby se Vám v novém roce
dařilo.
Přeji vám též velkou úrodu plodů vaší práce v roce
2022, ať jsou to školkařské výpěstky, ovoce, nebo
cokoliv jiného ve Vašem životě.
Ing. Petr Boleloucký
vedoucí oddělení trvalých kultur

Aktuálně 2022 v sadech:


Odhady sklizní a hlášení celkové sklizně, prosím posílejte včas.



Probíhají mimořádné aktualizace v LPIS (tentokrát se snímkuje západ ČR).



Dotace 1. R, 1. V….nezapomínejte prosím včas žádat o průzkum lokality z hlediska výskytu
škodlivých organismů.

Aktuálně 2022 ve školkách:


Probíhají úpravy registru množitelských porostů, které Vám mají ulehčit podávání žádostí a
oznámení přes PF.



Na portálu farmáře byly vytvořeny a zpřístupněny tiskové výstupy, které Vám budou sloužit
jako podklad pro tisk návěsek.



Víme, že ne každý z vás tiskne takové objemy návěsek, aby se mu vyplatilo pořizovat tiskárnu.
Zajistili jsme proto firmu, u které si můžete návěsky nechat tisknout službou. Pokud však někdo
potřebuje vytisknout úřední návěsky pro základní RM a RM předstupně, musí nadále požadavek posílat na adresu : navesky.os@ukzuz.cz
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