Závod o sóju začíná.
Sója je čtvrtá nejvýznamnější plodina na světě po rýži, pšenici a kukuřici. Je to
absolutně nejrozšířenější složka bílkovin pro výživu monogastrů. Proto není
jednoduché tuto plodinu nahradit. Důvodem je její vysoký obsah bílkovin a oleje.
Nejen to. Obsah bílkovin v sóji je vysoce stabilní.
To vše zaznělo několikrát na sympoziu „Aktivity společnosti Donau Soja v ČR“ organizačně a
programově zajištěném firmou Zemědělská agentura, s.r.o., Praha ve spolupráci se společností Donau
Soja z Rakouska. Sympozium se konalo koncem ledna v Praze za účasti cca 40 ti odborníků ze všech
sfér pěstování, zpracování, obchodování sóji a dotčených státních orgánů v České republice.
V této souvislosti zde byly představeny aktivity společnosti Donau Soja a implementace jejích aktivit
do České republiky.
Pěstitelský potenciál
Sója se v krmných směsích pro monogastry používá všude tam, kde v krmné směsi potřebujeme
nejenom vysoký obsah bílkovin, ale také energie. To znamená hlavně ve výživě mláďat (selat, telat aj.)
nebo laktujících samic (prasnic, krav).
….
Potřeba České republiky se odhaduje na cca 300 000 t extrahovaných sojových šrotů. Při průměrném
výnosu 2 t/ha je celková výroba 14 000 t sojových bobů. To je však pouze 5% naší potřeby. Z toho
vyplývá, že zde existuje ohromný potenciál pro české pěstitele této plodiny.
Matthias Krön, ředitel společnosti Donau Soja
….
Evropa jako její největší importér ji dováží převážně z Brazílie. Tam ovšem na úkor rozšiřování její
výměry dochází ke klučení a likvidaci deštných pralesů. I když o tomto aspektu jejího pěstování
spotřebitelé potravin nic nevědí, nelze pravdu zatajovat a je zřejmé, že takto nelze dále pokračovat. To
si uvědomují i velké obchodní řetězce. I z tohoto důvodu narůstá zájem o pěstování sóji v Evropě.
To byl také hlavní impulz ke vzniku mezinárodní, neziskové, na vládách nezávislé organizace
Donau Soja. Ta může existovat jenom tehdy, když samotní spotřebitelé budou podporovat a budou
přesvědčeni o výhodnosti regionální produkce v podunajské oblasti, resp. v zemích střední Evropy. I
proto Donau Soja vyvíjí projekty, které fungují v daných regionech Evropy. Donau Soja systém
pěstování negeneticky modifikované sóji je postaven na propagaci pěstování sóji v dunajské oblasti,
resp. v Evropě. Na základě Deklarace Donau Soja je v současné době evidováno 120 členů tohoto
systému. Jedná se o členy ze všech oborů, kteří mají co do činění se sójou, od zemědělců, přes
obchodníky, zpracovatele, potravináře až po velké obchodní řetězce. Programy společnosti jsou
zaměřené nejen na pěstování a zpracování, ale také na marketing sóji vypěstované v dunajském
regionu. V současné době našly programy společnosti uplatnění ve 14 zemích střední Evropy.
….
Projekty Donau Soja pro Českou republiku
Prostřednictvím aktivní činnosti Zemědělské
agentury se v ČR zavádějí tři systémy z projektu
Donau Soja, které zahrnují jak pěstitele, tak i
zpracovatele sóji. Jedná se o různá školení, polní
dny a pokusy.
….
Více se dočtete v únorovém vydání Agrárního
obzoru. Redakčně zkráceno.
Autor článku: Ing. Michal Vokřál, Csc., Agrární
obzor

