ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST Z. S., PRAHA
Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS

a

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ, PRAHA
Vás zvou
na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná

dne 24. dubna 2018 od 14:30 hod.
v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.
na téma:

SOUČASNÝ STAV
ČESKÉHO OVOCNÁŘSTVÍ
Přednášející

Ing. Martin Ludvík
Ovocnářská unie ČR

Těšíme se na Vaši účast!
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., v. r.
předsedkyně ČPS z. s.

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., v. r.
ředitel ÚZEI

Ing. Ilona Mrhálková, v. r.
tajemnice Programové rady
ÚZEI

Změna programu vyhrazena.
Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.
Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské
ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemnice ČPS, tel.: 605 229 644

Abstrakt
Ovocnářství je tradiční obor našeho zemědělství. Podmínky pro pěstování většiny ovocných druhů
mírného pásma jsou v naší zemi velmi příznivé. Přesto dochází v posledních letech k výraznějšímu
úbytku výsadeb většiny ovocných druhů. Za poslední čtvrtstoletí z naší krajiny již zmizelo na deset tisíc
hektarů ovocných sadů.
Ovocnářství je obor, který je velmi náročný na moderní technologie a investice, a tak náklady na
jeden hektar špičkově založené výsadby dosahují dnes až jeden milion Kč.
Za poklesem ploch a produkce stojí především levná konkurence z blízkého Polska, nedostatek
odborné i sezónní pracovní síly, nadprodukce ovoce v Evropě způsobená ruským embargem
a v neposlední řadě jsou to významné škody jarními mrazy na úrodě v posledním desetiletí. S tím také
souvisí pokles soběstačnosti ve všech ovocných druzích mírného pásma a naší závislosti na dovozech
ovoce. Kritický je pokles produkce drobného ovoce a také broskví, jejichž produkce dnes dosahuje jen
asi desetinu sklizní před téměř třiceti lety. Přes veškeré problémy se daří každoročně vysázet téměř
400 hektarů nových ovocných sadů s moderními technologiemi a vysokým produkčním potencionálem.
Pozitivní je stále se zvyšující zájem spotřebitelů o české ovoce, které je kvalitní a z hlediska
bezpečnosti potravin zdravé, což dokazují ve srovnání s dovozem i výsledky kontrol Státní zemědělské
a potravinářské inspekce.

