
Současné zemědělství a strategie do roku 2030

Ministerstvo zemědělství ČR pracuje s dlouhodobými biologickými procesy.
Vláda schválila vizi zemědělského sektoru do r. 2030 dne 2.5.2016. 

Zásadní body
- zemědělská výroba má být udržitelná
- do roku 2030 má být zemědělská výroba soběstačná z 80 %, zejména v základních  

komoditách (zatím je to 56,3 %, tedy hluboko pod průměrem EU)
- má se snížit podíl kukuřice
- má klesnout výměra olejnin (o více než 60 000 ha) a to zejména řepky (která tvoří 80 % 

díky podpoře výroby biopaliv)
- má mírně klesnout výměra obilovin (o 100 000 ha) 
- mají se zvýšit počty hospodářských zvířat (prasata, kozy, krávy, kuřata na výkrm a nosnice)
- má se zvýšit plocha pěstovaných zelenin (z 10 500 ha na 23 000 ha)
- má se zvýšit plocha ovocných sadů (z 10 300 ha na 30 000 ha)
- má se více chránit půda
- mají se realizovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
- má se zlepšit kvalita života na venkově
- strategie navazuje na strategii lesního hospodářství a vodního hospodářství.

Dovětek
Některé nepříznivé situace výroby potravin v ČR  vyplývají ze skutečnosti, že čeští zemědělci 
pouze racionálně reagují na situaci na trhu, zejména na dotační systémy EU a situaci se 
zemědělskými komoditami ve vedlejším Německu, Polsku a celkově v EU. Smutné je, že 
vepřové maso z větší části dovážíme ze SRN, že je likvidována domácí výroba mléka, ...     
Dochází tak k drastickému snížení kvality zemědělských půd v důsledku narušení tradičního 
hospodářského cyklu:
- pícniny - živočišná výroba - organická hnojiva - kvalitní půdní sorbce vody a živin, 
což se zásadně podílí na nedostatečné retenci vod v půdních vrstvách.

Další nepříznivé dopady vyplývají z neprozíravých politických sankcí vůči Rusku na dodávky 
zemědělských komodit, které zásadně ublížily českému zemědělství, avšak nastartovaly rozvoj
výroby ruských potravin v režii tamních oligarchů. MZe akčně sleduje možnosti uplatnění 
našich komodit v Číně. Zřejmě se však asi setkáme s klasickým domácím černobílým 
politikařením ušlechtilých aktivistů, kteří se zviditelňují upozorňováním, že s nimi nemluvíme
(poukazují na Tibet a komunismus) - v minulosti jsme díky těmto aktivitám vyklidili mnoho 
trhů pro dodavatele z jiných zemí (třebas i z EU).   Připravovaná obchodní dohoda mezi EU 
a USA - tzv. TTIP znamená ohrožení potenciálně nebezpečnými potravinami. 


