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Zemědělství? Jsem zažraný jako

LUKÁŠ IVÁNEK

Svatobořice-Mistřín – Když
se člověk dostane do hovoru
s předsedou agrární komory na
Hodonínsku Petrem Chaloup-
kou, ihned zjistí, že má země-
dělství v krvi. Doslova. Jeho
předci se pěstováním plodin
a chovem dobytka zabývali už
od šestnáctého století. Když se
na konci roku podívá na svá
zoraná pole, ví, že se kolo uza-
vřelo. „Je to, jako když máte na
tabuli obrovský matematický
výpočet. Vezmete hadru, tabuli
setřete a začínáte znovu,“ říká.

Jak se vám usíná?
Špatně.

Jak
Špatně.

Jak

Proč?
Jednoznačně kvůli suchu.

Zainvestovali jsme maximum
peněz. Osiva, hnojiva, chemi-
kálie... A teď čekáme, co vlastně
naroste. Ovlivněné je to pouze
srážkami, ničím jiným. Když
pak někdo v jiných částech re-

publiky řekne, že měli krásný
dvouhodinový déšť, mohu jen
závidět. Náklady, které jsme
měli dosud, představují padesát
procent celkové roční výše.

To se netýká jen vašeho podni-
kání, ale všech zemědělců. Je to
tak?
Ano, všech. Do sklizně je gró

pšenice, to je zhruba padesát
procent výměry. Po deseti je
pak řepka, kukuřice... Do se-
dmdesáti procent jsou už in-
vestice hotové. A teď je otázka,
jestli sklidíme sedm tun nebo
jen tři.

Jaká je tedy aktuální situace na
polích?
Porosty obilovin jsou suchem

už nyní poškozené. Z jednoho
zrnka vyroste tři až pět klásků.
Kvůli suchu ale rostlina zredu-
kovala odnože, které zaschly.
Tím pádem se snižuje počet
klasů na metru čtverečním, což
je zárukou sníženého výnosu.
Na něm se podílí i délka klasu.

Letos se bohužel nestačil vyví-
jet.

Dokážete na základě toho, co teď
říkáte, odhadnout, jaká úroda
vás čeká?
Nedokážu. Vstupuje do toho

totiž ještě jeden faktor.

A to?
Objemová hmotnost. Ta

udává, kolik zrnko váží. V tom
je obrovské rozpětí. Odvíjí se to
zase samozřejmě od vody.

I přes zjevné negativní vlivy tedy
zatím není vše ztraceno?
Je to tak šedesát ku čtyřiceti

v náš neprospěch.

A čím delší bude čas do dalšího
deště, tím půjde poměr ze šede-
sátky nahoru.
Přesně tak. Tím se riziko

menšího výnosu zvýší.

Četl jsem rozhovor s jedním
z vašich kolegů na sousedním
Břeclavsku. Podle něj mohou žně

začít až o dva týdny dříve. Jak to
vidíte vy?
Nepatrně dřív budou, ale dva

týdny jsou moc. První obilovi-
na, která se sklízí, je ozimý
ječmen. Jeho čas je pravidelně
na konci června. Teď je ve fázi,
že začínají zlátnout jeho osiny.
V tu dobu je zrno stále ještě
mléčné. Žně

je
Žně
je
by tak mohly být

za tři týdny.

Není jihomoravské zemědělství
konzervativní v tom smyslu, že
nedokáže obměnit plodiny, kte-
rým by více vyhovovaly současné
sušší podmínky?
Ne. Něco vám řeknu. Díval

jsem se v televizi na exministra
zemědělství Mariana Jurečku.
Bavil se o kompenzacích škod.
Je to podle něj nesystémové
a měly by se rozvíjet závlahy.
Když ale v naší krajině vidím
zdejší hrby, ať mi řekne, jak by
to tady chtěl provést. A hlavně,
kde tu potřebnou vodu vezme-
me a jak ji na ten kopec dosta-
neme. Je to nesmysl.
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