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Sklizeň jarního ječmene v roce 2017 zaznamenala minimální růst oseté plochy, na druhou stranu, po
třech letech vynikajících průměrných výnosů, to byla
sklizeň s nízkým průměrným hektarovým výnosem.
Vzhledem k relativně slušných jakostním parametrům
a celkovému sklizenému množství se nepředpokládal
žádný dramatický průběh marketingového roku
2017/2018. Navíc při předpokladu posilování koruny
vůči EURu, ani zahraniční obchod nebyl „soupeřem“
domácího sladovnického průmyslu. S končícím prvním
pololetím 2018, ale byla vidět určitá nervozita sladovnického průmyslu a to ze dvou důvodů. Za prvé zdaleka ne všechny zásoby u zemědělské prvovýroby byly
v dopovídající kvalitě a tudíž sladovatelné a na druhou
stranu průběh počasí včetně spadených srážek vzbuzoval určité obavy. Duben a květen byly historicky nejteplejšími od počátku sledování teploty na území naší
republiky.

Objem produkce byl poznamenán pozdním setím v produkčních oblastech a především úhrnem srážek a teplotou. Za bezproblémový průběh počasí můžeme považovat do konce dubna a poté se dalo již
předpokládat, že to nemůže dopadnou dobře a to hlavně v oblastech řepařských. Což je samozřejmě základ
pro celou sklizen ČR. Koncem června, jak byly zveřejněny oseté plochy se dalo s určitostí předpokládat,
že to bude špatně. Což se nakonec ve sklizni potvrdilo.

Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvrzuje
pokles disponibilního množství sklizeného ječmene,
mírný pokles osevních ploch a mírný nárůst hektarového výnosu. Kontrakty, které byly uzavřeny na období desátý měsíc až konec prvního čtvrtletí 2019, se
najednou začaly plnit. Což byl další signál, že ta
sklizeň dopadá stejně špatně jako u nás, tak i u
našich sousedů.
Průběh sklizně v produkčních oblastech hned na
počátku ukázal, že letošní rok bude problémový. Propad ve výnosech byl jednoznačný (u našich partnerů
největší 40%), ale to byla výjimka. Region nakonec
vykázal propad 17%, mnohem horší to bylo s kvalitou.
Nlátky se staly zásadním problémem, kdy podle VUPSu nevyhovělo 65% vzorků. Na to zareagoval sladovnický průmysl zvýšením hranice dusíkatých látek. Po
zjištění jak to vlastně vypadá vystřelily nákupní ceny
volného zboží nahoru a najednou se začaly projevovat
lidské charaktery. Zemědělci zapomněli, že mají podepsané smlouvy a snažili se vymanit ze smluv, aby prodali za výrazně lepší ceny. Tato situace se mírně zlepšila po zmírnění nakupovaných parametrů, ale samozřejmě cenu to nezvedlo. Naproti tomu cena krmného
ječmene vzrostla nad kontrahovanou cenu jarního ječmene před sklizní. S touto situaci se průmysl potýká
dodnes. V současné době se farmářská cena pohybuje
v rozmezí 5.700 až 6.000 Kč/tunu, což je velmi příznivá cena za Nlátky do 12%, ale volné zboží v podstatě
neexistuje. Samozřejmě tato cena ovlivní určitým
způsobem výši ceny ze sklizně 2019.
V současné době se čeká na cenu, která bude
nabídnuta na vnitřním trhu ze sklizně 2019 rozhodujícími hráči. Můj osobní odhad je, že cena bude
v rozmezí 4.800 až 5.100 Kč za tunu. Na druhou stranu, ale nevím jestli bude dostatečná pro změnu uvažování agronomů na zemědělských podnicích. Další neznámou je jak se bude vyvíjet kurz koruny vůči EURu,
zatím byl velmi příznivý a oproti předpokladům
ČNB koruna neposiluje.
Závěrem bych chtěl poznamenat, že jarní ječmen je perspektivní plodinou, která má rozhodující
užití na domácím trhu, za kterou bude velmi slušná
cena a výstav piva již pátým rokem roste.
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