
dlouhodobou deficitní bilanci 
sladovnického ječmene na Slo-
vensku, kde každoročně chybí 
mezi 50.000 až 100.000 tunami 
sladovnického ječmene! Důleži-
tým partnerem pro zmírnění to-
hoto deficitu jsou pěstitelé z Čes-
ké republiky, především z Mora-
vy, a  jejich dodávky ječmene do 
Hurbanova.

V  závěru své přednášky před-
stavil odrůdovou strategii náku-
pu pro rok 2023. Společnost 
Heineken má největší zájem 
o  odrůdy jarních ječmenů ze 
šlechtění Limagrain Overture, 
LG Tosca a  Tango z  kategorie 
tzv. preferovaných odrůd, a o od-
růdu Marysell z  ozimých dvou-
řadých ječmenů. Společnost dá-
le akceptuje odrůdy Odyssey, 

Kangoo a Laudis 550 v limitova-
ném množství.

Závěrem – o ječmen 
je zájem

Všichni tři řečníci se shodli, že 
tuzemský sladovnický ječmen 
potřebují, protože je pro ně zá-
kladní surovinou, a vyzvali prvo-
výrobu k navýšení osevních ploch 
jarního ječmen. Pěstitelé mohou 
zvolit ověřené odrůdy Bojos, Lau-
dis 550, Overture nebo některou 
z novinek, jakou je LG Tosca, či 
LG Stamgast. Sladovnický ječ-
men bude důležitou a atraktiv-
ní plodinou i  komoditou nejen 
z příští sklizně.

Ing. Stanislav Doležal
Limagrain Česká republika, s. r. o.

Perspektiva této plodiny je dá-
na kromě vysoké tuzemské po-
ptávky také vysokou spotřebou 
v Evropě, významnou poptávkou 
ze zemí mimo Evropu, velmi za-
jímavou cenou a  nízkou úrovní 
vstupů, zejména nižší náročností 
na dusíkaté hnojení či úplná ab-
sence potřeby dosoušení. Jarní 
ječmen a zejména ten sladovnic-
ký byl, je a evidentně bude velmi 
zajímavou komoditou. 

O ječmen bude zájem!
Přesně v  polovině listopadu 

loňského roku (15. 11. 2022) se 
ve Větrném Jeníkově konal tra-
diční seminář společnosti Li-
magrain věnovaný především si-
tuaci na trhu se sladovnickým 
ječmenem a odrůdám této plodi-
ny. Úvod semináře patřil před-
náškám zástupců největších pi-
vovarů a sladoven z ČR a ze Slo-
venska.

Vykoupí 430 000 tun 
sladovnického ječmene

Jako první vystoupil Ing. Ri-
chard Paulů, statutární ředitel 
společnosti Sladovny Soufflet 
ČR, a. s., který ve svém příspěv-
ku shrnul dostupnost a  zásoby 
ječmene jak v Evropě, tak ve svě-
tě. Samotné Sladovny Soufflet 
ČR plánují nakoupit ze sklizně 
2023 o 5.000 t ječmene více, cel-
kem tedy 430.000 tun. Z  od-
růd Limagrain je největší zá-
jem především o odrůdy: Bojos 
(70.000 t), Overture + LG Tosca 
(60.000 t), Laudis 550 (30.000 t) 

a nově také o odrůdu LG Stam-
gast (14.800 t). Do zkoušení za-
řazují úplně novou odrůdu pro 
České pivo LG Slovan.

Prim hrají odrůdy 
pro České pivo

Druhý řečník, Vladimír Rada, 
komoditní manažer společnosti 
Plzeňský Prazdroj, a. s., pro 
Českou i Slovenskou republiku, 
ve své přednášce představil spo-
lečnost a  seznámil posluchače 
s významnými investicemi spo-
lečnosti do výroby sladu i  piva. 
Vladimír Rada vysvětlil, jak je 
pro ně důležité mít pod kontro-
lou vstupní suroviny a velký vý-
znam vlastních sladoven pro 
udržení vysokého standardu 
kvality piva.

V  závěru přednášky představil 
požadavky nákupu po jednotli-
vých odrůdách ječmene. Domi-
nantní budou opět odrůdy pro 

České pivo. Z  portfolia odrůd 
Limagrain to bude především 
Bojos (61.500 t), Laudis 550 
(32.500 t), LG Stamgast (6.700 t) 
a  také nově testovaná odrůda 
LG Slovan (1.800 t). Z odrůd mi-
mo české pivo byl prezentován 
požadavek na odrůdy Overture 
(13.000 t) a LG Tosca (2.500 t). 

Šance pro vývoz na 
Slovensko

Třetím přednášejícím byl Ing. 
Tomáš Ševčík ze společnosti Hei-
neken Slovensko Sladovne, a. s., 
který posluchače seznámil se si-
tuací na slovenském trhu, zmínil 

inzerce

inzerce

Sladovny potřebují více ječmene

Sladovnický ječmen je perspektivní plodinou s velmi dobrou 
ekonomikou a rychlým zhodnocením vložených prostředků – 
odrůda Overture na sladovně Foto archiv firmy

Zpracovatelé vyzývají pěstitele k navýšení ploch jarního 
sladovnického ječmene  Foto archiv firmy
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Časy, kdy se pro sladovnické účely využívalo jen 25 až 30 % sklizeného jarního ječmene, jsou dávno pryč. Díky poklesu ploch jarního ječmene a zároveň 
díky navyšujícím se zpracovatelským kapacitám sladoven se tento poměr úplně obrátil. V současnosti tuzemské sladovny potřebují asi 65 % z veškerého 
jarního ječmene a nemohou si tolik vybírat „lepší“ partie. Vydělávají na tom pěstitelé, kteří relativně dobře zpeněží i ječmen, který má kvalitativní 
parametry mimo stanovené optimum. V posledních měsících bylo velmi diskutovaným tématem nastavení a pravidla pro poskytování dotací v rámci 
společné zemědělské politiky. Podniky nevěděly do poslední chvíle, co a v jakém rozsahu budou moci na konkrétních pozemcích pěstovat. Plodinou 
s minimem omezení je stále jarní ječmen. 


