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Žně 2022
postup sklizně obilovin a řepky

Ústecký kraj k 25.7.2022
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zdroj: www.szif.cz
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řepka

Extrémní sucho v některých oblastech
Ústeckého kraje i letos ohrozilo úrodu
U nás v Ústeckém kraji je letos takové
sucho, jaké ani takoví pamětníci, jako je
předseda Krajské agrární komory
Ing. Jaroslav Brožka, nepamatují.

Pro ilustraci - 26. až 28.6., kdy u nás spadlo
22mm, tak u kamaráda z Radešína nedaleko
Řípu, se kterým jsem trvale v kontaktu, spadlo
za tuto dobu 140mm. Bohužel i pro ně a velkou
místní farmu pozdě, obilí je zadinovité a dává

„Mám na mysli především horké a suché měsíce

i pod 35q na ha, nejlepší výnosy tam jsou letos

červen a červenec. Za toto období na některých

k 60q/ha“ říká člen představenstva OAK Chomu-

místech regionu nespadlo ani 5mm! srážek.

tov Jakub Doležal.

A tam kde cosi spadlo, přišly kroupy (Litoměřice).

„U nás je sucho extrémní, až katastrofické.
Všechny plodiny uschly nastojato, dokonce

Vzhledem k průběhu žní lze rovněž očekávat, že

u pozdních odrůd pšenic ani nedošlo k vytvoření

sklizeň bude ukončena již na přelomu července

semen. Výnosy u obilovin předpokládám cca

a srpna. Problém se samozřejmě dotkne i ná-

35% - 40% normálu. Příprava půdy pod řepku je

sledně sklízených plodin - kukuřice a cukrovky.

složitá a ve špatné kvalitě. Takže u nás katastro-

Bohužel i na pastvinách kraje není situace dobrá

fa“ říká Ing. Vít Stránský, člen představenstva

a na mnohých místech se skot již nyní přikrmuje.

OAK Chomutov, který hospodaří v okolí Strupčic.

Spodní vody je tak málo, že nelze očekávat dobré výsledky ani u sadařů a chmelařů.

Kompletně suché a sluncem spálené pastviny
v okolí Března u Chomutova nám hlásí také

Problém je pro naše zemědělce o to větší, že je

členka OAK Chomutov MVDr. Gabriela Mikutová

evidentně postižený pouze a jenom náš kraj“,

Jašurková.

říká Ing. Jaroslav Brožka.
„Z pohledu sucha považuji tento rok za horší
než byl rok 2020. Na pastvinách již od půlky
července musíme přikrmovat senem. Není kam
přehnat, protože nic nového nenarostlo a do
14 dnů se bude muset krmit plnou krmnou dávkou. Jen sucho roku 2020 přišlo po dvou hubených letech. Sklady krmiv letos nejsou prázdné
po loňské vydatné úrodě. První seč dala 50% té
loňské, k ní byla vloni ještě slušná druhá seč,
která letos nebude.
Katastry obce Okounov, Perštejn, částečně Klášterec jsou ve dvojitém srážkovém stínu Krušných
i Doupovských hor, kdy všude okolo prší s výjimkou nás.
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Z Vitčic, od další zemědělské společnosti,
máme informace, že jsou na tom nejhůř, co
pamatují. Výnosy mají oproti dlouhodobému
průměru cca o 30% horší, oproti loňsku dokonce
až o 40%.
Ředitel jedné z největších zemědělských společností na Chomutovsku, AGROCOM Hrušovany,
s.r.o., Ing. Jakub Bodnarik říká: „Výnosy, hlavně
pšenic ozimých, jsou nízké, přibližně na úrovni
3t/ha (v loňském roce podle údajů ČSÚ byl
výnos v Ústeckém kraji 6,41t/ha, za celou ČR to
bylo 6,47t/ha). Praskliny v půdě napříč všemi
bloky svědčí o tom, že vody je v našem regionu
stále nedostatek. Dochází k usychání cukrovky,
hraboš polní už opět řádí o stošet. Nemusí ani
hloubit nory - pohybuje se v prasklinách způsobených suchem.
„Vláhový deficit na Litoměřicku je od podzimu
2021 do současnosti stejný, ne-li horší než

hraboš polní už opět řádí o stošet

v sezóně 2017/2018, a to včetně vyschnutí malých toků a snižování hladiny v rybnících“, říká
M. Kala, ZD Liběšice u Litoměřic. (HD)
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Drahota, anebo
dokonce nicota?
19. 7. 2022 - Mladá fronta DNES/Hovory z lán(ů)

Už vůbec si nedokážu představit, co bude, když

- Už si (ač neradi) začínáme zvykat na drahotu.

plyn nebude vůbec. U klasické polní výroby nic-

Inflace dosahuje dvouciferných hodnot, se 17

méně problém s plynem nekončí. Do obrovských

procenty je dokonce vyšší než volební preferen-

problémů se už dávno dostali chovatelé prasat

ce nejsilnější vládní strany, ale stále může být

a drůbeže, kteří se navíc minulý týden dozvěděli,

hůř. Ten okamžik nastane v době, kdy zásadní

že kompenzací vyšších nákladů na energie se na

výrobní vstupy nejenže budou drahé, ale možná

rozdíl od kolegů ze sousedního Německa nedo-

ani fyzicky nebudou k mání.

čkají. Mnohem hlubší vrásky na čele jim nicméně dělá potenciální trvalé zavření kohoutků, které

Říkejme tomu třeba „nicota“. Ačkoliv nás tento

by neznamenalo jen „studený odchov“, ale také

týden čekají tropy, z odstávky Nord Streamu 1

nucenou hladovku pro miliony zvířat, pro než by

běhá mnohým včetně nás zemědělců mráz po

bez plynu nebylo možné zajistit krmné směsi.

zádech. Láska sice zahřeje, ale uhlí je uhlí, praví
stará pravda, nejednou se objevivší v reklamě

A teď, babo, raď, chtělo by se říci. Funkční obdo-

na toto fosilní palivo. O plynu to v následujících

bí spolkové kancléřky Angely Merkelové skončilo

měsících bude dost možná platit dvojnásob.

již v prosinci loňského roku a její nástupce se
zatím nezdá být státníkem, který by z jejího stínu

Ačkoliv rozhodně nepatřím mezi příznivce Puti-

dokázal vystoupit. A to včetně případné solidari-

nova režimu, začíná být nad slunce jasné, že při

ty vůči „17. spolkové zemi“, tedy Česku, zvlášť v

absenci alternativy nás skutečně možná správ-

době, kdy má Německo vlastních starostí až nad

ná, ale stále jen pouhá morální převaha a ideo-

hlavu.

logie nezahřeje. Cena plynu na burze neustále
roste a hranice 200 eur za MWh není daleko.

Nezbývá než věřit, že zásobníky jsou naplněné až k prasknutí a vláda má na „nicotu“ lepší

Začátek sklizně obilovin a olejnin byl na mnoha

recept, než ze kterého zatím vařila v případě

místech poznamenán proměnlivým počasím

drahoty. Hlavně aby bylo na čem vařit.

s přívalovými dešti, což bude pravděpodobně
znamenat dodatečné náklady na dosoušení zrna,
aby dosáhlo optimální úrovně vlhkosti vhodné ke

Autor: Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR

skladování. Zemědělec si tak po žních bude dost
možná připadat jako ve filmu „Jáchyme, hoď ho
do stroje“ František Koudelka u okénka mzdové
účetní: „Máte tu nějaké srážky. Vysušení, odbahnění – tomu nerozumím. Celkově to tedy dělá
5,50.“
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Tisková zpráva

V Praze 20. 7. 2022

Méně chemie na našich polích. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin loni
klesla o 2,76 %. Potvrdil se tak dlouhodobý trend v českém zemědělství
Zemědělci v roce 2021 spotřebovali o 2,76 % méně přípravků na ochranu rostlin než
v předešlém roce. Snížení způsobil vliv počasí, celoevropský zákaz některých látek, ale
také šetrnější způsoby obhospodařování zemědělské půdy. Údaje vyplývají z Výroční
zprávy o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů. Materiál
Ministerstva zemědělství (MZe) dnes projednala vláda.
„Naši zemědělci stále více upřednostňují udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, to je
jeden z důvodů, proč se v České republice dlouhodobě snižuje spotřeba přípravků na ochranu
rostlin. Tento trend chceme podporovat i v příštích letech. Snižování spotřeby pesticidů je
jednou z priorit našeho předsednictví v Evropské unii,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL).
Loni v ČR významně poklesla spotřeba insekticidů (přípravky proti škodlivému hmyzu), a to
především z důvodu zákazu dvou účinných látek (chlorpyrifos, thiakloprid), které jsou
nejpoužívanějšími účinnými látkami proti hmyzím škůdcům řepky a virovým přenašečům v
obilninách. Vlivem deštivého počasí byl v roce 2021 zaznamenán nárůst spotřeby moluskocidů
(přípravky proti plžům). Naopak v porovnání s rokem 2020 výrazně klesla spotřeba rodenticidů
(přípravky proti hlodavcům), a to o 88 %. Dostala se tak na úroveň let bez kalamitního výskytu
hraboše polního.
Grafické porovnání spotřeby přípravků na ochranu rostlin v letech 2017–2021 (v kg, l)
13 000 000
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12 000 000
11 500 000
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2018
11 711 429
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11 547 878

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
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2020
11 046 598

2021
10 741 687

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 Ohlášení využití úhoru s porostem
Zahájení příjmu ohlášení o způsobu využití úhoru s porostem vyhrazeným v Jednotné
žádosti 2022 jako plocha využívaná v ekologickém zájmu
V Praze dne 1. července 2022
Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití
úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu
využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“).
Důvodem podání ohlášení o využití úhoru je úprava prováděcího nařízení Komise č. 2022/484
ze dne 23. března 2022, která stanovila odchylku od nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013. Tyto legislativní úpravy přinesly pro rok 2022 možnost rozvolnění využití
úhoru s porostem, který je deklarován jako EFA prvek, a umožnily tento úhor s porostem
spásat, sklízet, použít přípravky na ochranu rostlin či osít jinou plodinou a to bez
vyloučení z plochy EFA.
Informaci o využití úhoru s porostem podává žadatel na formuláři SZIF prostřednictvím Portálu
farmáře SZIF v sekci „Jednotná žádost, žádosti AEKO EZ a žádosti NAEKO a NEZ“, kde je
k dispozici nová dlaždice pro podání formuláře s názvem „Ohlášení EFA úhoru pro produkci
2022“. K dispozici je i příručka pro žadatele s informací k podání ohlášení využití úhoru, kterou
naleznete na Portále farmáře v sekci Jednotná žádost - Ke stažení.
Při generování formuláře je zajištěno předvyplnění dat dílů půdních bloků (dále jen „DPB“)
s kulturou „úhor s porostem“ dle podané Jednotné žádosti 2022. U těchto DPB vyplní žadatel
informace o využití úhoru výběrem z nabízených variant a formulář podá.
Nejzazší řádný termín pro podání ohlášení o využití úhoru je 31. července 2022.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

1z1
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Šelmy potřebují prostor
Ministerstvo zemědělství stanovilo vyhláškou
pravidla pro jejich výběhy a krmení.
25.7.2022 Tisková zpráva – Nová vyhláška

venčit na pozemcích, které nejsou ohraničeny od-

o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů

povídajícím způsobem. Za porušení předpisu může

určuje jasné podmínky, které musí chovatelé

firma dostat pokutu až 3 miliony korun, fyzická

dodržet. Ministerstvo zemědělství (MZe) ve

osoba (občan) až 1 milion korun.

spolupráci s odborníky stanovilo podmínky pro

Vyhláška bude účinná od 1. 8. 2022, od tohoto

velikost, zabezpečení a konstrukci výběhů, po-

data se vztahuje na nově budovaná, rekonstruova-

žadavky na krmení a napájení šelem a lidoopů.

ná nebo poprvé do provozu uváděná zařízení. Pro

Vyhláška začne platit od 1. srpna 2022.

dosavadní chovatele nabývají některá ustanovení
vyhlášky účinnosti později, a to v případě větších

Tygr ussurijský musí mít k dispozici venkovní

stavebních úprav současných prostor. Finanční

výběh velký nejméně 300 metrů čtverečních, lev

náklady si tak chovatel může rozložit do delšího

potřebuje minimálně 200 metrů. Lidoopi musí

časového období.

dostávat krmivo aspoň třikrát denně a musí být
složené převážně ze zeleniny. Podle druhu lidoopa

Návrh MZe připravilo ve spolupráci s odborníky,

pak chovatel musí svému zvířeti zajistit i ovoce,

především se zástupci licencovaných zoologických

ořechy nebo výhonky. Nová vyhláška také definuje,

zahrad a členy EAZA (European Association of

že chovné prostory pro vybrané druhy šelem a lido-

Zoos and Aquaria), kteří mají dlouholeté zkušenos-

opů musí být snadno přístupné, čistitelné, umožňo-

ti s řádnými podmínkami chovu vybraných druhů

vat řádnou péči o zvířata a svou velikostí

šelem a lidoopů.

a vybavením odpovídat potřebám daného druhu.

Nová právní úprava navazuje na novelu zákona na

„Vyhláška stanovuje v nezbytné a potřebné míře

ochranu zvířat proti týrání. Ta platí od února 2021

požadavky, které musí dodržovat chovatelé šelem

a zpřísnila podmínky chovu některých exotických

a lidoopů. Nemá být podrobným uživatelským

zvířat. Zakázala například jejich rozmnožování

manuálem, ale má stanovit základní životní pod-

mimo zoologické zahrady, dovoz zvířat ze zahra-

mínky, které musí chovatel svým zvířatům poskyt-

ničí do ČR, pokud nejde o přírůstky do zoo. Možné

nout. Konkrétní rozměry výběhů, ustájení, vybavení

už také není používat nově narozená volně žijící

i pravidla pro krmení poslouží také jako užitečný

zvířata k drezúře nebo veřejnému předvádění v

nástroj veterinárním inspektorům při kontrolách

cirkusech. Nesmí se rovněž odebírat mláďata od

chovů. Cílem vyhlášky je zlepšit ochranu cho-

matky nebo je předvádět veřejnosti v takzvaných

vaných zvířat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk

mazlících koutcích.

Nekula (KDU-ČSL).

Vojtěch Bílý

Je také zakázáno držet vybrané druhy šelem nebo

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

lidoopů v bytě nebo nebytovém prostoru, který

zdroj: Ministerstvo zemědělství

není určen pro chov zvířat. Není možné zvířata
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Okurková sezóna je tu
Společnost Okurky s.r.o. se sídlem ve Vintířově (432 01 Radonice) a s provozovnou
v Hořeticích (438 01 Žíželice) Vám dává možnost si okurky nakládačky koupit přímo
„ze dvora“ za 32 Kč/kg. Je ale zapotřebí předem si jejich odběr (množství a dobu
odběru) domluvit na tel. č. 606 372 067 (p. Miklovič).
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Ve Vražkově mají nový
dojící robot Merlin
Rodinná farma pana Vítězslava Škody chová
200 hlavé stádo krav holštýnského plemene,
z toho je 100 dojnic. Mléko dodává do Bohušovické mlékárny, část zpracovává ve vlastní
minimlékárně, část ho prodá přes mlékomat přímo ze dvora. Výrobky z minimlékárny prodává
prostřednictvím prodejního automatu. V červnu
uvedli do provozu i vlastní e-shop.
V červenci pak uvedli do provozu dojícího robota. Pan Škoda říká, že je sám překvapen, jak se
„holky“ na dojení těšejí.

https://www.minimlekarnapodripem.cz/
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Sucho v kraji aktuálně
stav k 10. červenci 2022 - 27. týden

okres Chomutov

Z chomutovského okresu zaslali data 2 zpravodajci.
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okres Louny

Z lounského okresu zaslal data 3 zpravodajec.

monitorujte sucho
13

okres Litoměřice

Z litoměřického okresu zaslali data 2 zpravodajec.

monitorujte sucho
14

okres Děčín

Z děčínského okresu zaslali data 3 zpravodajci.

www.intersucho.cz
15

okres Most

Z mostého okresu zaslali data 2 zpravodajci.

www.intersucho.cz
16

okres Ústí nad Labem

Z ústeckého okresu zaslali data 2 zpravodajci.

www.intersucho.cz
17

okres Teplice

Z teplického okresu zaslal data 1 zpravodajec.

zdroj dat na str. 9 - 15: https://www.intersucho.cz

www.intersucho.cz
18

Od farmáře
Marinované kuřecí maso

Prodej ze dvora - Vaigl a
syn s.r.o., Droužkovická 291,
Údlice
po - pá 9 až 13 hodin
rozvoz po okolí Chomutova
zdarma v po - st - pá
objednávky: 474 667 255
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Dožínky
Vrskmaň
3. září 2022
od 15 hod

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky

Okresní agrární
komora Chomutov

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň
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Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice
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Česká
jablka, brambory, mléko ze dvora...

Klikněte do interaktivní mapy a ona se otevře v aplikaci google maps. Mapu stále doplňujeme,
pokud se o dalším producentovi, který sám svoji produkci prodává také konečnému spotřebitelovi
(ve farmářské prodejně nebo ze dvora), dozvíme. Prodejce ze dvora nebo farmářské prodejny můžete hlásit na mail dufkova@oakchomutov.cz.
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Medová mapa
Najděte si kvalitní med přímo ve svém regionu a podpořte tak místního včelaře. Nač kupovat med v supermarketu, navíc pocházející kdoví odkud!
https://www.najdisivcelare.cz/mapa-vcelaru

Klikněte do interaktivní mapy - ona se otevře
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Vepřová mapa

Nákup, který dává smysl
A je to tady! Mnoho hlasů bylo vyslyšeno a my vám ve spolupráci se zemědělci představujeme unikátní
mapu, kde můžete online zakoupit balíčky výborného českého vepřového masa. Z první ruky, bez nehorázných obchodních přirážek a se zárukou vysoké kvality. Nakoukněte do mapy a podpořte tuzemské
chovatele, kteří jsou v nejtěžší ekonomické situaci za posledních 30 let. Mnohým chovatelům prasat
bohužel hrozí konec podnikání. Děkujeme a přejeme dobrou chuť k vašim pokrmům z českého vepřového.

Kliknutím do obrázku mapy se Vám otevře aplikace Naši zemědělci.cz. I v Ústeckém kraji je několik
výdejních míst. Nakoukněte, objednejte a dojeďte si vepřové maso za výhodnou cenu vyzvednout.
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Vaše zpětná vazba je nutná
Vážení a milí, vážené a milé,
snažíme se Vám předávat AKTUÁLNÍ informace. Před asi půl
rokem jsme zvolili cestu INFORMAČNÍKU, on-line informačním
periodikem zemědělců Ústeckého kraje.
Každý týden pro Vás sleduji vývoj na „bitevním

proto, že to vše dělám jako svou volnočasovou

poli“. To nejdůležitější se Vám snažím snad

aktivitu a tolik volného času skutečně nemám.

trochu přehledně srovnat do tohoto periodika.

Informace o různých akcích

Posílám Vám ho prostřednictvím modulu „smart
info“ z webu Krajské agrární komory Ústeckého

Stačí poslat plakát. Ráda ho sem vložím.

kraje (KAK ÚK). Dávám ho na FB stránku KAK

Zájem o přednášky, vzdělávání

ÚK a do dalších skupin. Informačník není určen
pouze a jenom zemědělcům. Jeho prostřednic-

Pokud byste měli zájem o konkrétní témata,

tvím se snažíme veřejnosti i veřejnosti sdělit,

ve většině případů by nebyl zájem to zajistit. Jen

jaké máte úspěchy, ale i problémy.

bychom potřebovali vědět, o co ten zájem máte.
Abychom vymýšleli, co by Vás asi tak mohlo

Vím, že informací je v současné době hodně

zajímat a oak Vás přesvědčovali, abyste přišli, to

a že kdo chce, ten je získá. Přesto se domnívám,

není ta správná cesta.

že tento materiálek Vám může být nápomocen.
Že jste si něj již zvykli mohu usuzovat z toho,

Vaše náměty a podněty

kolikrát jste si jej z webu KAK UK stáhli (nevím

Dejte nám vědět, co konkrétního byste od komo-

kdo, ale vidím v administraci počet stažení).

ry očekávali.

Aby celá tato práce měla nějaký smysl, potřebovala bych od Vás jakoukoliv zpětnou vazbu:

Informačník šiřte dál
pokud budete informačník šířit dál mezi své

Podklady pro interaktivní mapy

přátele a známé, podpoříte tím vlastně sami
sebe. Snažím, aby materiál působit pozitivně.

Mapy jsou vytvořené. Věřím, že je podstatně

Potřebujeme přeci veřejně říci a stále opakovat,

víc zemědělců, kteří pěstují ovoce, brambory či

že nejsme ti, kdo ničí přírodu. Že se ní chováme

prodávají mléko ze dvora apod. Do mapy se ale

šetrněji, než v mnohých zemích EU, odkud si

nedostanou, pokud o nich nebudu vědět. Nejjed-

spotřebitel s radostí koupí to či ono, namísto aby

nošší zůsob, jak je do mapy dostat, je poslat mi

si to koupil od NÁS. Že nejsme ti, kdo způsobují

informaci o tom, že někdo takový existuje (pri-

zdražování potravin. Že nejsme jen „pobírači“

márně z Ústeckého kraje). Opravdu není v mých

dotací. Děkuji Vám. H. Dufková - tajemnice

silách, abych projížděla krajem a hledala, už
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Informace mailem
dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím e-mailů
Provozovatel, u kterého má Krajská agrární komora ÚK webové stránky, byl nucen, vzhledem
k nutné změně technologie (tak aby mohl zajišťovat doručování vašich emailů, a to jak klasické
emailové pošty nebo rozesílání novine), stávající
modul pro rozesílku novinek ukončit.
Namísto toho „nasadil“ modul nový s názvem
„smart info“. Ten původní bude za několik dní
úplně ze serverů poskytovatele webových služeb
odinstalován.
Pro všechny, kdo jste byli přihlášeni k odběru
novinek, z toho vyplývá potřeba nového souhlasu se zasíláním e-mailů (GDPR) a tím i nového
zaregistrování se.
Pro nové zaregistrování se jste obdrželi e-mail,
kde jste k tomuto kroku byli vyzváni. Kdo jste
to neudělal, udělejte to, prosím, z webu www.

kakuk.cz.

» www.kakuk.cz
» hlavní stránka, vpravo pod mapou je sloupek
„Dostávejte důležitá oznámení z našeho webu
prostřednictvím e-mailů“
» srolujte až na Chci se zaregistrovat
» vyberte „vše“, klikněte na „pokračovat na
zadávání kontaktních údajů“ , vyplňte potřebné
a nakonec potvrďte registraci v mailu, který
Vám přijde na adresu, kterou jste při registraci
zadali.
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Okresní agrární komora pro okres
Chomutov

Agrární komora Děčín - Ústí nad
Labem, z.s.

SNP 144, 431 44 Droužkovice

U Obory 262/2, 405 02 Děčín VII -

IČ 49904485

Chrochvice

Korespondenční adresa:

IČ 05460476

Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice

mail: akdecin@seznam.cz

mail: info@oakchomutov.cz

sip.jarek@seznam.cz

oakchomutov@gmail.com

Předseda:

Předseda:

Ing. Jaromír Šíp, tel. 602 158 648

Ing. Hana Dufková, tel. 737 177 432

Místopředseda:

Místopředseda:

Tomáš Vodička

Jiří Kejř, tel. 606 308 725
Mgr. Martin Vízek, tel. 733 129 544

Agrární komora Litoměřicka

Okresní agrární komora Louny

Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice

Mostecká 2580, 438 01 Žatec

IČ 28669096

IČ 62244442

tel: 724 107 905 - (tajemník Václav Štork)

tel. 602 481 995

mail: aklitomericka@tiscali.cz

mail: oakln@czhops.cz

Předseda:

Předseda:

Ing. Otakar Šašek, tel. 416 591 289

Ing. Václav Drhlík, tel. 722 949 622

Místopředseda:

Místopředseda:

Ing. Antonín Štech, tel. 416 591 372

Ing. Jan Cihlář, tel. 775 999 328
Jaroslav Šůma, tel. 606 127 252

Okresní agrární komora Most
Dělnická 33, Most - Velebudice

Předseda:

IČ 48293865

Ing. Lenka Vošahlíková

tel. 602 517 070 (ředitel Ing. Jan Veleba)

Místopředseda:

tel. 602 741 110 (Radka Plachá)

Ing. Ivo Bednár, tel. 777 839 188

mail: komoramost@komoramost.cz
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