Predseda SPPK sa na dožinkách v Č. Budějoviciach stretol s
českým premiérom i rezortným ministrom
Ing. Stanislav NEMEC, tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík sa v sobotu
30. augusta 2014 na dožinkách v Českých Budějoviciach, usporiadaných v rámci tradičnej výstavy
Zem živiteľka, stretol s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom, ministrom poľnohospodárstva
Marianom Jurečkom a predsedom Agrárnej i Potravinárskej komory ČR Miroslavom Tomanom.
Podobne ako na najväčšej slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex
v Nitre, aj na juhu Čiech rezonovala okrem tohtoročnej dobrej žatvy tiež problematika dopadov
ruského embarga na dovoz vybraných potravín z EÚ na českých výrobcov a trh.
„Český premiér uviedol, že ruské embargo vyvoláva pnutie na potravinovom trhu EÚ, ktorého sa
logicky najviac obávajú ekonomicky slabšie krajiny“, informoval M. Semančík. „V diskusii s českými
partnermi sme sa zhodli, že Českú republiku i Slovensko najviac ohrozujú druhotné dopady, pretože
priamy potravinársky vývoz našich krajín do Ruskej federácie nebol veľký. V tomto zmysle bude
potrebné presadzovať nielen potrebné kompenzácie, ale aj prijatie opatrení, aby tovar z iných krajín
neskončil na našom trhu za dumpingové ceny. Český rezortný minister deklaroval pripravenosť
nášho západného suseda zastaviť jeho import, čo by bolo krajné opatrenie na ochranu domácich
producentov pred nekalou konkurenciou“.
V čase konania národných dožiniek zostávalo v Českej republike zozbierať ešte asi 13 % plôch husto
siatych obilnín. Hektárový priemer 6,19 tony (t) bol o 0,74 t vyšší ako v roku 2013, takže aj za riekou
Moravou sa v tomto roku očakáva medziročne vyššia úroda základných letných plodín. V prípade
repky má dokonca rekordný charakter (3,73 t/ha), vďaka ktorému by celková produkcia tejto olejniny
mala dosiahnuť takmer 1,5 mil. t. Zvyšok zberu už tieto údaje asi veľmi neovplyvní, pretože v ČR mali
pred dožinkami zozbieraných 98,5 % jej pestovateľských plôch.
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