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Úvod
Při kontraktech roku 2016 jsem si myslel, že je
nejhorší za mnou, ale moji obchodní partneři mě pomalu začali vyvádět z omylu. Postupně jsem začal pochybovat o plochách, které byly zasety sladovnickým
ječmenem. Skutečnost byla ještě horší než jsem tušil a
ještě, že jsem kontrahoval co to „šlo“. Předsklizňová
doba lze charakterizovat následovně:

relativně slušná nákupní cena sladovnického ječmene

méně dostupné zahraniční kontrakty, nižší cena a
hlavně období až v roce 2017

průběh počasí do sklizně docela dobré, sklizeň vše
špatně

a závěrem poměrně slušné zásoby velmi kvalitní
sklizně 2015, které byly, jak u prvovýrobců, obchodníků i sladařů
Po zveřejnění osevních ploch v červenci jsem
znejistěl a opět zvýšil svoji aktivitu na nákup sladovnických ječmenů a do toho dosti špatná předpověď
počasí mě jenom utvrzovala, abych ve své aktivitě
neustával. Sklizeň se velmi komplikovala a já mohu
říci, že spousta mých partnerů upřednostnila sklizeň
jarních ječmenů před pšenicí a to sehrálo dosti podstatnou roli. Ječmeny nebyly zasaženy tolika dešti, ale na
barvě bylo znát, že jsou to jiné ječmeny než v roce
2015.
Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvrzuje
pokles osevní plochy jarních ječmenů, pokles průměrného výnosu a pokles celkové sklizně jarních ječmenů.
V podstatě 3x pokles a situaci pro sladařský průmysl
zahraňuje velmi vysoký hektarový výnos, který ale je
přesto nižší než v přecházejícím roce. Ve Francii a
Německu bylo poškození sklizně vodou ještě horší než
u nás.
Jak přibývaly a nepřibývaly sklizené ha sladovnických ječmenů, tak narůstala nervozita sladovnického průmyslu, protože zprávy nebyly vůbec dobré, ale
na druhou stranu, nebyly zase tak špatné, aby se dala
do pohybu cena. Rozumím tím cena farmářská. Přesto
všechno si myslím, že se úroda zobchodovala za slušných cenových relací. V současné době se začíná obje-

vovat problém s klíčivostí, což je určitě důsledek deštivé sklizně. Zaznamenali jsme také enormní výskyt
škůdců, což je problém, který je řešitelný. Ale může se
také nepříznivě odrazit na klíčivosti. Jsou před námi
kontrakty do zahraničí, které dle mého názoru nebude
jednoduché vykrýt a poté se nám může objevit i poptávka, ale s cenou to mnoho neudělá, protože ty kontrakty nebyly cenově zase až tak atraktivní, spíše řešily
ten přebytek, který se tady kumuloval dvě leta.

V současné době se čeká na cenu, která bude
nabídnuta na vnitřním trhu ze sklizně 2017. Myslím si,
že cena bude slušná, bude zabezpečovat pěstitelům
přiměřený zisk. Nedovedu v této době odhadnout co
udělá exportní cena a to ze dvou důvodů. Za prvé je
před námi riziko posilování kurzu koruny k EURu a za
druhé zahraniční zpracovatelé se svou nabídkou přicházejí až před sklizní.
Závěrem bych chtěl poznamenat, že jsem se
mýlil v tom, že snížené hektary u sladovnických ječmenů obsadí „predátor kukuřice“. To je dobře a moc
dobře. Nicméně bych chtěl vyzvat tímto pěstitele, aby
zaseli sladovnické ječmeny. Určitě se dočkají dobré
ceny a budou mít velmi likvidní komoditu, na rozdíl od
pšenice, která je velmi závislá na exportu. Já to říkám
již delší dobu, ono nám to jednou nevyjde a budeme se
divit!!!
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