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Úvod
Po restrukturaci českého zemědělství, kdy počty skotu klesly na 50% původní kapacity a

kdy byla také opuštěna řada staveb pro chov prasat a drůbeže, se uprázdnila řada budov. Tyto budovy

dnes chátrají a není pro ně vhodné využití. Bylo by proto prospěšné, kdyby se tyto stavby po

jednoduché adaptaci daly opět využít pro některou z doplňkových činností, při které vy se vytvořila

nová pracovní místa.

V uplynulých letech byly některé z objektů živočišné výroby využity jako pěstírny

žampiónů. V poslední době ale došlo ke zvýšení exportu žampiónů z Polska za takových cenových

podmínek, kterým v současnosti nemohou naší pěstitelé konkurovat. Proto není reálná úvaha

uvažovat o dalším rozšiřování výroby žampiónu dvouvýtrusého

Existuje ale řada činností podobných pěstování žampiónů a výrobě jejich substrátů při

kterých je možno využít vybrané typy staveb a při nových aktivitách vytvořit nová pracovní místa.

Ve studii bude zmíněno pěstování jiných druhů hub jako je léčivý žampión mandlový, výroba

substrátu hlívy ústřičné, pěstování hlívy a efektivní metoda rychlokompostování organického odpadu

vycházející z indoor fermentace žampiónového substrátu.

Pěstování hub patřilo mezi  ty obory rostlinné výroby, které hrály v Československu do roku 1989

bezvýznamnou roli a pohybovaly se na okraji zájmu spotřebitele. Nezájem o pěstované houby

vycházel z dlouhodobé tradice, kdy si lidé nasbírali během sezóny v lese dostatek jedlých  hub, aby je

používali nejen v čerstvém stavu ale i nasušené a konzervované většinou po zbytek roku .

Na rozdíl od sousedních států jako byly Maďarsko a Polsko, kde se od 50. let rozvíjelo pěstování hub

zásluhou soukromé iniciativy v privátních podnicích vyznačujících se snahou o efektivní

hospodaření, bylo soukromé hospodaření v ČSSR omezeno zákazem zaměstnávání pracovních sil,

takže soukromé pěstování se provozovalo pouze jako vedlejší pracovní činnost „po práci“ což směla

zajistit pouze rodina pěstitele.

Po roce 1989 v důsledku privatizace a restituce změnila většina pěstíren hub majitele nebo byla

výroba hub ukončena. V souvislosti s tím byli často stávající odborní pracovníci nahrazeni novými

nezkušenými.. Zcela se rozpadl státní a družstevní trh s ovocem a zeleninou a noví obchodní partneři

značně povýšili požadavky na svojí marži na úkor pěstitelů, což výrazně snížilo farmářskou cenu. I

přesto však se výroba žampiónů zvýšila v důsledku podnikání nových subjektů a jeden čas to

vypadalo, že i v Česku se pěstování žampiónů začne zvyšovat. Mohutný rozvoj pěstování žampiónů

v Polsku a vývoz levných žampiónů však od roku 2000 značně omezil odbytové možnosti českých
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pěstitelů.. Někteří pěstitelé s výrobou skončili a ostatní výrobu utlumili.  Důsledkem toho bylo, že od

roku 2002 v České republice nevznikla žádná nová pěstírna. Existují stávající pěstební prostory a

vyškolení pracovníci v oboru jsou ochotni v pěstování hub pokračovat.

Analýza současného stavu:

Světový trh s jedlými houbami

Světová produkce jedlých hub rok od roku expanduje. Největšími producenty je Čína a USA,

v rámci Evropy Nizozemsko, Francie,, Španělsko a Polsko. Dominantní pozici  mezi pěstovanými

houbami zaujímají zatím bílé žampióny, i když se jejich podíl postupně na celkové světové produkci

hub snižuje. Tento trend významně ovlivňují země jihovýchodní Asie, a to zejména Čína, kde se

pěstuje široký sortiment hub, jako jsou hlívy, houževnatec – šiitake, penízovka, šupinovky, Jidášovo

ucho, kukmák, korálovec a z léčivých hub lesklokorka, trsnatec, apod.

Produkce žampiónů pro čerstvou spotřebu však vyžaduje převážně ruční práci, a tak se

v mnoha průmyslových zemích výroba omezuje, nebo se západoevropské firmy specializují na

pěstování konzervárenských žampiónů. Světové zásoby konzervovaných hub (zejména z Číny) však

dosahují značných objemů a meziročně se neustále zvyšují, což způsobuje trvalý pokles jejich cen.

V roce 2002 dosáhla světová produkce čerstvých a zpracovaných žampionů 3,39 mil. t. Čína

(včetně Tchaj-wanu) se na této produkci podílí zhruba 41 %. Přibližně dvě třetiny čínské produkce

žampiónů jsou určeny pro vývoz, a to zejména ve zpracované formě. Hlavním odběratelem

konzervovaných žampionů je Německo a státy Severní Ameriky. Čína je rovněž největším

exportérem sušených hub s  téměř 67% podílem na celosvětovém exportu této komodity.

Celková produkce žampiónů v USA v sezóně 2002/03 (od června do července) dosáhla 382,3

tis. t, z toho cca 313 tis. t je určeno pro přímou spotřebu a 63 tis. t pro zpracovatelský průmysl. Pro

marketingový rok 2003/04 se produkce žampiónů předpokládá nižší, a to v objemu 377 tis. t.

Třetím největším světovým producentem čerstvých žampionů je Nizozemsko. V roce 2002 dosáhla

produkce 270 tis. t, což představuje necelý 2% pokles proti předchozímu roku.

Světová produkce  čerstvých a zpracovaných žampiónů (v tis. t) u největších výrobců

Ukazatel 2000 2001 2002* 2002/01 v %



5
Restrukturace oboru pěstování hub v souvislosti se vznikem nových pracovních míst

Svět celkem 2 872,5 3 071,5 3 386,5 +10,3

Čína 891,0 1 069,0 1 378,0 +28,9

USA 430,5 426,0 419,0 -1,6

Nizozemsko 290,0 275,0 270,0 -1,8

Francie 224,5 216,5 220,5 +1,8

Polsko 110,0 121,5 121,5 0

Velká Británie 99,0 102,0 104,0 +2,0

Itálie 99,0 87,5 88,0 +0,6

Kanada 88,5 95,0 85,0 -10,5

Japonsko 74,0 74,0 74,0 0

Pramen: FAO, PT, GPEC, Agra Europe

Poznámka: *  odhady

Pokles nastal zejména v produkci žampionů určených pro zpracování, jejichž podíl na celkové

produkci představuje přibližně 56 %. Nizozemsko vyváží přibližně 80 % své produkce čerstvých

žampionů, a to zejména do Německa.

Dalším významným evropským producentem žampiónů je Francie, kde se v roce 2002

sklidilo cca 220,5 tis. t žampionů, což představuje zhruba 2% nárůst v porovnání s předchozím

rokem. Z tohoto množství je dodáváno na přímou spotřebu kolem 43 tis. t. Produkce ve Španělsku

v roce 2002 dosáhla 105 tis. t, což je 5% nárůst oproti roku 2001. Žampiony pro zpracování jsou

pěstovány především na severu země. Konzervované (cca v objemu 25 tis. t) jsou pak určeny jak pro

domácí trh, tak i pro trhy Portugalska, Francie a Itálie. Jedinou zemí, kde produkce žampiónů

progresivně roste, je Polsko, které převážnou většinu své produkce vyváží ve zpracované formě, a to

zejména do Německa.

Současná výroba hub v České Republice

Situace v oboru pěstování žampiónů a jiných hub dnes není uspokojivá. Můžeme ji přirovnat k

řetězu, který aby byl funkční, musí mít všechny články stejně pevné. Pokud každý není pevný, ztrácí

řetěz svoji funkci.

Rozhodujícími faktory  výroby hub jsou:
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- Financování oboru

 Pěstování hub se odehrává v uzavřených prostorách a není závislé na počasí a udržuje se v nich

určité klima. V poměrně v přesně regulovaném rozmezí. Náklady na výstavbu žampionárny kolísají

mezi      3 000 Kč na l m 2 (adaptace zemědělských staveb) po 18 000 Kč  na l m2 (moderní účelová

pěstírna ). Výstavba moderní pěstírny o velikosti 2000 m2. přijde minimálně na 35 mil. Kč. Pokud

bude stavba financována z úvěru, musíme počítat, že při míře zisku, 10-12 % ( podle dosahovaných

výnosů)  není možno počítat s kratší dobou splatností úvěru než 8 let.

Za těchto podmínek je obtížné získávat úvěr od banky, bez subvence či dotace. Je možno počítat s 

dotací úroků z dotačního titulu ZEMĚDĚLEC od PGRLF  a částečnou garancí úvěru. Problémem je

ale délka splatnosti úvěru

Nabízí se možnost využití Operačního Programu ZEMĚDĚLSTVÍ – Priorita I. Podpora

zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství Podopatření 1.1.2.

Prohlubování diverzifikace zemědělských činností. V tom případě si musí investor zajistit financování

celé akce s tím, že bude část investice uhrazena z OP. Z tohoto programu se ale podařilo v roce 2004

získat financování pouze jedinému subjektu.

Výrobci substrátu i pěstitelé hub se trvale setkávají s problémem cash-flow , protože mají velké

množství dlouhodobých pohledávek a na to navazujících vlastních závazků. Příčinou jsou

velkoobchodníci se zeleninou a potravinové řetězce, kteří splácejí faktury někdy až 80-90 dnů.

SUROVINY  jsou dalším rozhodujícím článkem. Mezi ně patří:

- Substrát

V minulosti si každý pěstitel vyráběl substrát sám. Požadavky na vybavení výroben substrátu jsou

tak velké, že nejen pěstitelé, ale i specialisované podniky si nemohou budovat výrobnu substrátu

protože rentability se dosáhne jen  při týdenní kapacitě 700-1000 tun týdně.. Pěstitelům se dodává již

osázený nebo dokonce prorostlý žampiónový substrát. Investiční náklady na výstavbu moderní

výrobny substrátu, která skýtá záruku produkce kvalitního a vyrovnaného substrátu stojí několik

desítek miliónu Kč. Není možné proto stavět výrobny substrátu s malou kapacitou. V České

republice máme produkci substrátu rozdělenou mezi dva výrobce, kteří dosahují  malou týdenní

výrobní kapacitu. Jsou to CHAMKO Bítozeves  (týdenní  výrobní kapacita 200 t) a VÁCLAVÍK

Dolany u Pardubic  (70 t). Zahraniční výrobny substrátu mají kapacitu  mnohem větší (od 700 t)  a

výjimkou nejsou výrobny produkující 1000 - 5 000 t substrátu týdně.
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V důsledku nedostatku finančních prostředků ale nebyla dosud vybudována ani jedna výrobna

substrátu hlívy.

- Krycí zemina. Žampiónová kultura vyžaduje k dosažení tvorby žampiónů. speciální zeminu

složenou z vybraných typů rašeliny a dalších komponent. U nás vznikl podnik, který takovou „krycí

zeminu“ pěstitelům dodává. Fyzikálně-chemické vlastnosti a struktura  této zeminy jsou dobré, ale

zemina bývá kontaminována houbovými parazity a proto vyžaduje důkladnou předchozí dezinfekci .

V poslední době s k nám dováží krycí zemina z Polska garantující vysokou jakost ale za vyšší cenu

než je zemina tuzemská.

- Žampiónová sadba. Sadba slouží k množení žampiónové kultury. V současné době existuje  v

ČR jediný výrobce, který přemnožuje zahraniční odrůdy ( odborný název odrůd - kmeny). V

zahraničí došlo k ohromné koncentraci výrobců sadby, takže existují jen  tři velcí světoví výrobci  a

to SYLVAN (USA s filiálkami ve Francii, Nizozemí a Maďarsku), ITALSPAWN (Italie) a

AMYCEL (USA). Tito výrobci platí ohromné částky na vývoj nových kmenů a tyto náklady se pak

promítají do konečné ceny sadby. Cena naší sadby  dosahuje 80% ceny zahraniční importované

sadby. Kvalita sadby u nás vyráběná je srovnatelná se sadbou zahraniční.

Pesticidy - . Před rokem 1989 byly pravidelně ověřovány nové pesticidy na čemž se podílel

ÚKZUS i IHE Praha. V současné době distributoři nemají zájem usilovat o schvalovací řízení pro

nové  zahraniční pesticidy určené do tak nevýznamné komodity jako jsou pěstované houby s ohledem

na náklady, které toto řízení vyžaduje.Pro obor pěstování hub je počet povolených pesticidů velmi

omezen.. Oficiálně jsou povoleny přípravky Dimilin (insekticid proti muškám), Sporgon  (účinný

proti houbovým parazitům na žampiónových plodnicích) a  některé pyrethroidy proti muškám

- Pěstírny a jejich vybavení.

  S ohledem na  omezené možnosti financování  nových účelových staveb na zelené louce, využívají

pěstitelé řadu typů opuštěných staveb ŽV (kravíny K-96, vepříny, drůbežárny)  a dále pak sklepů,

bramboráren a skladů. Finanční požadavky na jejich úpravu jsou mnohem nižší než na výstavbu

nových jednoúčelových staveb.  Pod pojmem úprava staveb si představujeme dokončení všech

potřebných technologických zařízení (větrání, vytápění, chladírna a expedice žampiónů). V mnoha

provozech se ale z finančních důvodů zahajuje výroba, aniž by pěstírna byla kompletně dokončena.

V jiných pěstírnách zase chybí kvalitní klimatizace prostorů, takže takové provozy musí v létě

zastavit výrobu v důsledku nedostatečného chlazení pěstebních prostorů. Stávající zemědělské stavby

lze využít pro úspěšné pěstování žampiónů pouze tehdy, jsou-li  dokončeny a řádně provozovány.
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Tab. č 1   Struktura investičních nákladů na adaptaci a výstavbu pěstírny
(v tisících Kč)

Adaptace K-96
460 m2

5 fóliovníků
1200 m2

Policová pěstírna
3200 m2

Položka Náklady Náklady Náklady
celk. v % celk. v % celk v %

Hrubá stavba 30 4,5 2 600 47,7 13 000 55,08
Inženýrské sítě 10 6,7 900 16,5 3 000 12,70
Topení 90 13,4 300 5,5 2 000 8,50
Technologie 150 22,5 750 13,8 1 300 5,50
Vzduchotechnika 70 10,4 500 9,2 2 300 9,78
MaR a  elektro 80 12 200 3,7 1 800 7,60
Expedice 240 33 200 3,7 200 0,84
Celkem 670 100,0 5 450 100,0 23 600 100,00

- Způsob pěstování, technologická kázeň, choroby. Výnosy bývají u nás negativně ovlivněny

nedodržováním technologické kázně a  v důsledku toho zvýšeným výskytem chorob a škůdců.

V žampiónové kultuře je třeba dodržovat příslušný teplotní režim, relativní vlhkost, volit optimální

intenzitu větrání v každém z jednotlivých vývojových období. To se ale často nedodržuje. Výskyt

chorob (převážně houbová choroba Mycogone) a mušek v naších pěstírnách je podstatně vyšší než v

zahraničí. Není to pouze otázka nepoužívání příslušných pesticidů, ale nedostatečná prevence

výskytu chorob a nedodržování klimatických podmínek. Většinou výskyt choroby pěstitele připraví o

veškerý zisk a bývá příčinou toho, že pěstitel s pěstováním  někdy skončí.

- Know -how. Pro pěstitele je velmi potřebný dostatek informací. V současné době existuje v ČR

jen jediný poradce v oboru, který poskytuje vstupní informace začátečníkům na základních

školeních, zájemcům o adaptaci staveb na pěstírny a zpracovávám tak zvané Technicko-ekonomické

studie. Pěstitelé ale mnohdy poskytnuté informace nevyužívají a technologii nedodržují. Jen několik

pěstitelů dodržuje správně celý postup což se potom positivně projevuje na jejich výnosech. Většina

pěstitelů si potřebu postupného rozšiřování znalostí příliš nepřipouští a nové informace nevyžaduje.

Organizace pěstitelů.

Většina států, ve kterých se pěstují houby mají své profesní sdružení - svazy. Jejich úkolem je

účastnit se legislativního procesu, který se týká oboru pěstování hub, společně se účastnit výstav a

podílet se na publikacích, kde se propagují pěstované houby. Dále pak získávat potřebné odborné

informace, zprostředkovávat exkurze do zahraničí,  pořádat konference na které se zvou významní

zahraniční odborníci. Takový svaz zastupující  pěstitele a hájící jejich zájmy chyběl a proto v

červnu  1999 byl ustaven na valné hromadě Svaz pěstitelů jedlých České republiky (SPJH ČR).
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- Spolehlivý odbyt.

- Každý pěstitel si vytváří vlastní klientelu a nejeví trvalý zájem o zprostředkování odbytu u

odbytové organizace , která by fungovala jako sdružení nebo soukromá organizace. Za současné

situace nejsou příznivé podmínky pro vznik odbytového sdružení.  Nejednotný přístup pěstitelů

k odbytu působí, že specialisovaní  velkoobchodníci a obchodní řetězce vyvíjejí trvale cenový

tlak na pěstitele. V současné době je žampiónů na našem trhu trvalý přetlak v důsledku

snadných a pružných dovozů z Polska.  To samozřejmě působí také trvalý tlak na ceny.

- Pěstitelé nemají velký výběr ve volbě obchodního partnera. Velcí velkoobchodníci s ovocem a

zeleninou mají většinou zájem obchodovat s komoditami ve velkých objemech a které nejsou

tak citlivé na podmínky skladování jako houby. V posledních létech proto vznikli specializovaní

velkoobchodníci, které nabízejí řetězcům čerstvé, sušené a konzervované houby (žampióny,

hlíva, šiitake), klíčící semena a výhonky rostlin a tito velkoobchodníci vykupují distribuují 80-

90 % v Česku vypěstovaných hub a dalších 30-40% žampiónů z celkové spotřeby hub dovážejí

z Polska. Jsou to firmy České houby ze Soběslavi a Champignon z Lipenců v Praze spolu

s velkou pěstírnou Žampionárna IP v Bílovci na Severní Moravě.

1. Porovnání cen farmářských, VC a MC pěstovaných žampiónů v 'Česku a státech EU
(rok 2000)

Stát Výrobní
náklady

Farmářská cena Velkoobchodní cena Maloobchodní cena

Nizozemí.(NLG) 1,9-3.26 1,7-3,8 1,8-4,0 4,0-8,0

Irsko(IRP) 1,02-1,08 1,18-1,20 1,30-1,35

SRN(DM) 3,0-3,40 3,60-3,80 3,90-4,20

ČR(Kč) 29-35 32-39 36-45 40-90

Kritéria pro posouzení staveb

Pro pěstování hub vyhovují takové stavby, které mají dobrou tepelnou izolaci obvodových

stěn a stropů, přiměřenou světlou výšku (od 230 do 370 cm) a minimální rozměry jednotlivých

místností jsou 50 m2. Do budov je snadný přístup v úrovni okolního terénu

K rekonstrukci takových staveb není třeba velkých investičních nákladů a objekty mají

 disposici inženýrské sítě ( přístupová komunikace, voda, kanalizace, dostatečný příkon elektrického

proudu, a často  kanalizace svedená do jímky případně zemní plyn).
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Pokud by se pěstitel rozhodl vybudovat pěstírnu na zelené louce, vložil by do takové stavby

podstatně větší množství investičních prostředků než při účelné adaptaci vhodných staveb živočišné

výroby

V současnosti existuje velký počet typových staveb živočišné výroby nebo skladů, které může

získat začínající pěstitel za přiměřenou cenu. O ceně nevyužitých budov rozhoduje jejich stav,

vybavení inženýrskými sítěmi a vzdálenost od odbytových center. Uvádíme některé typy staveb

využitelné pro pěstování hub.

Sklady ovoce a zeleniny

V současné době bylo adaptováno úspěšně na žampionárny několik moderních skladů ovoce a

skladů kořenů cukrovky.Existuje ale řada dalších takových nevyužitých objektů, které by se daly

vhodně využít. Konstrukci moderních skladů většinou tvoří železobetonový nebo ocelový skelet

vyplněným sendvičovými panely z dobře izolujícího polyuretanu, rozdělující jednotlivé kóje a tvoří

současně i jejich stropy. Sklady jsou rozděleny zpravidla na 4-8 komor se samostatným vhodem a do

každé kóje se umístí 200-500 m2 Z hlediska hygienického je výhodné, když je povrch panelů

omyvatelný.

Objekty skladů jsou snadno přístupné, vybavené dostatečným příkonem elektrického

proudu,většinou mají k dispozici funkční chlazení vzduchem, ale chybí zde topení. Zbývá do nich

instalovat odpovídající větrání a topení. V objektech jsou zpravidla i dostatečné prostory na ošetření a

balení sklizených hub.

Bramborárny

Existuje řada typů bramboráren vhodných k adaptaci na pěstírny hub. Některé jsou vybaveny

dokonce chlazením. Stěny staveb jsou zděné a většinou méně tepelně izolované. Místnosti bývají

někdy příliš vysoké (6 - 7 m) a v takových stavbách adaptovaných na žampionárny by se vytápějí

zbytečně velké prostory. Proto se doporučuje snížit stropy. Rošty v podlahách moderních provozů

bramboráren určené k provětrávání uložených brambor se utěsní.Podle potřeby se větší kóje rozdělí

ještě na menší jednotky.

Kravíny

Po celostátním snížením stavů hovězího dobytka se uvolnil velký počet kravínů. Některé

moderní typy kravínů nemají půdní prostory, mají špatně tepelně izolovanou střechu, proměnlivou

světlou výšku (od 1,8 do 4 m), nedostatečnou izolaci stěn a proto si takové stavby vyžádají další
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náklady na dodatečné stavební úpravy celé konstrukce.Mezi takové nevhodné stavby bez půdního

prostoru  patří např. K-174. Mezi nejvhodnější typy  patří stavby s půdními prostory a rovnými

stropy. Místnosti jsou vysoké 3 m. Především se jedná se o typy K-96 a delší typy označené jako K-

200. U takových budov je třeba odstranit vnitřní technologii, žlaby a krmné chodby, stavbu příčně

přepažit a vznikne pěstební plocha 600 – 800 m2.  Schema znázorňuje využití prostoru takového typu

kravína. V současnosti je cca 12 typů kravína K 96. Kravín se dá rozdělit na 4 kóje po 200 m2 a

vznikne pěstírna, která zaměstná ročně v průměru 4-6 pracovníků.

Drůbežárny

Jsou to většinou nízké (do 3 m světlé výšky), lehké a málo tepelně izolované stavby. Jsou

zhotoveny z dřevěných nebo ocelových konstrukcí vyplněných dřevěnými panely s izolací z čedičové

nebo skelné vaty. Jsou opláštěné profilovaným plechem, postrádají většinou parozábranu chránící

tepelnou izolaci před zvlhnutím.V případě, že se tyto haly dostatečně zateplí a opatří zevnitř

parozábranou, mohou úspěšně sloužit jako pěstírny hub. Mají dostatečný přívod el. proudu a přívod

vody

Vepříny

K disposici jsou stavby vepřínů o různé velikosti. Jejich společným znakem je nízká světlá

výška 2.0 - 2,8 m a poměrně slabá tepelná izolace. Objekty vepřínů jsou většinou napojeny na přívod

vody a elektrického proudu. Na pěstírnu se dají přebudovat tak, že se odstraní technologie, zazdí

okna, prostor se přepaží a doplní se větrání a topení.

Jeskyně a podzemní prostory

Na několika místech naší republiky můžeme najít upravené podzemní prostory, které dříve

sloužily jako podzemní muniční sklady. Situované jsou hlavně ve skalních masivech Prostory jsou

vyzděné a mají omyvatelné podlahy. V průběhu roku je v těchto prostorách stabilní teplota a jsou

snadno přístupné z úrovně okolního terénu. Pro velkou teplotní setrvačnost je zde obtížné příliš měnit

teplotu a proto se využívají především jako prostory určené ke sklizni žampiónů, kam se převážejí

kultury v bednách v okamžiku, když jsou na nich nasazené žampióny.

Sklady a továrny

Existuje mnoho volných skladů v průmyslových a zemědělských objektech. Jedná se o haly

na skladování různého materiálu, popř. seníky. Jejich nevýhodou je, že mají velkou světlou výšku,
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kterou je nutno snížit a jsou nedostatečně tepelně izolovány. V určitých oblastech se uvolnilo mnoho

starých továrních budov (textilky). Objekty jsou většinou příliš členité  a dají se rozdělit většinou na

nepravidelně velké pěstební kóje.

Sklepy

Sklepy byly vlastně původními pěstebními prostorami již před mnoha desetiletími. Pokud

byly špatně přístupné (po schodišti či výtahem) , od jejich dalšího využití se ustoupilo. Vinné sklípky

bývají na pěstování hub příliš malé a do pivovarských sklepů se suroviny často obtížně dopravují

pomocí výtahů. Tyto stavby mívají často vysoké klenuté stěny a musí se tak vytápět zbytečné velké

prostory. Nedaří se zde udržovat optimální pěstební podmínky a kvalita vypěstovaných žampiónů

nebývá vyrovnaná, což dokazují pěstitelé v budapešťských sklepích.

Vojenské objekty

Na některých letištích se uvolnily úkryty pro letadla (zkratka ÚL). Stavby pro pěstování

vyhovují ale většinou chybí přívod vody, el. proudu a není instalována kanalizace. V Německu se

podobné stavby podařilo úspěšně zrekonstruovat na žampionárny. Muniční sklady v lesních areálech

jsou lehké špatně izolované stavby bez přívodu el. proudu a vody. Pro pěstování jsou nevhodné.

Silážní žlaby a hnojiště

Součástí středisek živočišné výroby zaměřených na chov skotu jsou silážní žlaby a hnojiště.

Tato zařízení se dají snadno přebudovat na fermentační prostory pro výrobu žampiónového substrátu

případně na bunkry sloužící k fermentaci organického odpadu na provětrávané podlaze.

Příslušenství pěstíren hub

K dobře vybavené pěstírně patří důležité prostory jako- kotelna, strojovna chlazení a

klimatizace, chladírna, sklad obalů a sociální zařízení. Spolehlivost pěstírny závisí na kvalitně

vybaveném zázemí.

Kotelna

Kotelna zpravidla zajišťuje teplovodní vytápění. Parní nebo kombinované kotle mají pouze

moderní žampionárny, používající páru k propaření vyplozených kultur za účelem zničení

choroboplodných zárodků.. V současné době se v ČR provozují většinou kotelny na plyn, topné
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oleje, dřevoplyn nebo elektrický proud. Pro moderní pěstírnu o ploše 1000 m
2
 se používají kotle o

výkonu 120 - 350 kW. U adaptovaných pěstíren s horší tepelnou izolací se musí počítat s výkonem

vyšším. Na plochu 100 m2 se počítá s výkonem radiátorů či hladkých rour 10 - 12 kW, při použití

výměníků stačí často poloviční výkon.

Strojovna a metody chlazení

Existuje mnoho způsobů chlazení. Využívá se buď přírodních zdrojů energie (studená

pramenitá voda, vzduch nasávaný přes podzemní systém rour,  ve kterých se venkovní vzduch

temperuje). Moderní pěstírny ale bývají většinou vybaveny strojním freonovým chlazením. Chladící

agregát zajišťuje cirkulací freonu přes chladiče zchlazování vody v zásobních nádržích na 3 – 5 oC a

takto zchlazená voda cirkuluje chladiči vzduchotechniky a udržuje teplotu prostředí pěstební kóje.

Většinou  se instaluje chlazení o výkonu 4 – 6 kW na pěstební plochu 100 m2.

Pokud je k dispozici silný zdroj spodních vod o teplotě 7 - 10o C, používá se tento levný

způsob chlazení. Její spotřeba činí 1-3,5 m3 na 100 m2 pěstební plochy za hodinu. V Holandsku a

v Polsku je občas vidět systém, kdy se do hloubky 3 - 4 m umístí systém rour, které mají co největší

teplosměnnou plochu a čerstvý vzduch, který jimi prošel dosahuje celoročně stejné teploty (10 – 12
oC). Aby chladicí systém byl schopný vzduch nejen zchladit ale i sušit, musí být jeho chladící výkon

dostatečně dimenzovaný, aby dokázal teplotu dostatečně snížit (na teplotu rosného bodu). Pokud se

vzduch zchladí jen částečně, je třeba jej buď strojním chlazením dochladit nebo naopak ohřát, aby se

dosáhlo jeho požadované relativní vlhkosti.

Návrh na restrukturace oboru pěstování hub
Je několik způsobů jak v obtížné situaci, kdy dovozy levných polských hub působí vážné
hospodářské ztráty českým pěstitelů.

Téma 1: Zhodnocení  podnikatelského prostředí  pro zahraničního investora zavádějícího pěstování

žampiónů v České republice

S ohledem na současnou situaci v oboru pěstovaných hub je žádoucí navázat kontakty

s pěstiteli žampiónů v Německu, Nizozemí nebo Belgii, kde je ekonomická situace

pěstíren žampiónů negativně ovlivněna  levnými dovozy žampiónů z Polska a pro které

přesun do ČR bude atraktivní s ohledem na využití levné pracovní síly.. Bude třeba

vyvíjet následující aktivity“
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•  Vyhledat  v zemích západní Evropy vhodného zájemce o přesun výroby pěstování hub

do Česka

•  Vyhledat mezi zemědělci v Česku  partnera, který vlastní vhodné pozemky, které jsou

zasíťované, nejlépe  opuštěná střediska ŽV nebo nevyužívané technické objekty jako

sušárny chmele či objemových krmiv.

•  Vyhledat i vhodnou oblast s vysokou nezaměstnaností, kde by byl dostatek pracovních

příležitostí  pro ženy jako sběračky žampiónů (60-70 pracovníků) na které by se vázaly

motivační platby od příslušných Úřadů práce (oblast Žatec, Most, Louny) investorovi.

•  Vhodné bude, pokud by někdo z českých zájemců o spolupráci měl sám vlastní

zkušenosti s pěstováním hub, případně nabídl objekty, které by se daly na pěstírnu hub

přestavět.

Téma 2:  Zhodnocení SWOT při zavádění exotických hub do kultury

V roce 2004 skončilo několik podnikatelů s pěstováním žampiónů. Propustili své

zaměstnance a mají volné pěstební prostory. Tito podnikatelé hledají využití svých farem a

vhodnou činnost. Pro tyto podnikatele i pro zájemce s volnými objekty hledajícími příležitost

pro jejich využití se nabízejí tyto možnosti:

•  Pěstování hnědých odrůd žampiónu dvouvýtrusého s dodávkami pro specializované

velkoobchody. Tyto potenciální pěstitele bych vybral a doporučil velkoobchodům. O

hnědé kmeny žampiónů je zájem i v Německu

•  Výroba hlívy ústřičné je další činností, která má u nás perspektivu jako tržní houba i

jako předmět pěstování. Protože se stále dováží substrát hlívy z Německa, vyhledávám

investora, který by výrobnu substrátu v Česku vybudoval. Pro hotový substrát hlívy budu

vyhledávat vhodné pěstitele, kteří mají takové stavby, do kterých není třeba mnoho

investovat a mohly by být využity jako hlívárny. Budu propagovat hlívu jako houbu

obsahující řadu pro lidský organismus prospěšných látek

•  Existuje řada léčivých hub se velmi zajímavými imunomodulečními účinky jako je

šiitake (Lentinula edodes) a lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum). Pro obě houby
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jsem zpracoval technologický postup výroby a provedl jsem i průzkum trhu abych zjistil,

zda-li bude o houbu zájem.

•  Dovezl jsem nový druh léčivého žampiónu mandlového (Agaricus brasiliensis), jehož

plodnice se nekonzumují jako je tomu u žampiónu dvouvýtrusého, ale používají se

k výrobě výluhů a tablet k posílení imunity organismu. Budu shánět zájemce o jeho

pěstování, zajistím HEM (povolení ke konzumaci vydané Ministerstvem zdravotnictví

ČR) a dále budu propagovat houbu  ve specialisovaném segmentu sortimentu doplňků

stravy.

•  V souvislosti s pěstováním nových – exotických druhů hub jsem s kolegou RNDr V.

Šaškem napsal knihu: „Pěstování jedlých a léčivých hub“, která vyjde v dubnu 2005

v nakladatelství Brázda.

Stanovení obecných a specifických cílů

Téma 1: Vytvoření podnikatelské prostředí  pro zahraničního
investora zavádějícího pěstování žampiónů v České republice

Protože čeští podnikatelé nemají většinou moderně vybavené pěstírny a proto nemohou

dosahovat špičkových výnosů a dále musí realizovat svojí produkci na úrovni výrobních

nákladů v tuzemsku, protože je velmi obtížné se s tuzemskou kvalitou dostat na zahraniční

trh, zdá se jako nejlepší řešení  vyhledat zahraničního zájemce, o pěstování žampiónů v České

republice, který má vybudovaný trh v západní Evropě. Proto by se mělo postupovat

následovně:

•  Vybrat vhodnou lokalitu a českého partnera
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•  Založit  obchodní společnost

•  Zajistit suroviny pro výroby nebude problém (substrát a krycí zemina)

•  Vybrat a vyškolit střední kádry a instruovat sběračky hub s ohledem na

dosažení prvotřídní jakosti hub.

•  Průběžně kontrolovat jakost hub. Zaměřit se bude nutné především na takovou

jakost, která by odpovídala normám EU.

•  Zajistit zdroje dotací pro výstavbu pěstírny.

Zhodnocení  podnikatelského prostředí  pro zahraničního investora metodou SWOT
zavádějícího pěstování žampiónů v České republice

Silné stránky
! Celkově vhodné prostředí pro zahraniční

investory
! Nižší provozní náklady v porovnání s EU (mzdy,

levné suroviny a energie
! Know-how marketingu hub a dlouhodobé

zkušenosti s odbytem hub v EU
! Vytvoření nových pracovních příležitosti

Slabé stránky
! Nedostatek středně kvalifikovaných kádr
! Jazykové nedorozumění v počátečním ob
! Administrativní překážky související

s rychlostí zavedení firmy
! Orientace investora v českém

podnikatelském prostředí

Příležitosti
! Poměrně nízká spotřeba pěstovaných žampiónů

v ČR dává příležitost zvýšení odbytu žampiónů
také na tuzemském trhu

! Zvyšující se poptávka po kvalitních a levných
žampiónech na trzích v Nizozemí a SRN

Ohrožení
! dovozy levných hub z Polska na trhy

investora v Německu
! Postupný růst mzdových nákladů v ČR
! Růst cen surovin a energie v ČR

v budoucnosti na úroveň států EU

Téma 2: Zavádění léčivých,exotických a fortifikovaných hub do
kultury

Dalším řešením, jak rozšířit pěstování hub je, obohatit jejich spektrum o jiné druhy, exotické druhy

vhodné pro přípravu orientálních pokrmů, léčivé houby používané zejména k léčbě civilizačních

chorob a obohacování substrátů běžných hub (žampión) některými významnými stopovými prvky ve

vhodné formě. Zde je přehled navrhovaných alternativ:

•  Při dodržení příslušné legislativy se v zahraničí pěstují také bio-houby. U nás se o to zatím

nikdo nepokusil. Problém je v tom, že suroviny (sláma, hnoje, piliny) nesmějí pocházet

z konvenčních ale bio farem. Nesmějí se používat pesticidy a dezinfikovat pěstírnu lze pouze
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parou. Společně se nedají pěstovat konvenční a bio houby a tak by pěstební plocha hub byla

neúměrně malá a podnikatele by  v naší republice zatím neuživila.

•  Houby fortifikované stopovými prvky. V zahraničí  (USA, Kanada) začínají pěstovat

žampióny i hlívu na substrátech obohacených přiměřenou dávkou selenu nebo zinku

v organické formě a vyrostlé plodnice prodávají jako doplněk stravy – t. zv. nutraceutical.

•  Pěstování hnědých kmenů. Hnědé plodnice žampiónu dvouvýtrusého mají zhruba stejné

požadavky jako má  jejich bílá forma. Donedávna ale o houby nebyl zájem, protože byl tento

chutný hnědě zbarvený kmen zaměňován za staré znehodnocené bílé kmeny. Lze jen pouze

zajistit pěstitele, který by měl zájem tento žampión pěstovat a  zkontaktovat jej

s velkoobchodníkem, který by tuto houbu prodával, protože k pěstování hnědých žampiónů

lze použít stávající žampionárny bez další změny.. Zájem o tuto houbu se zvyšuje zejména

v Německu. Důvodem  zvýšeného zájmu o tento druh žampiónů  je vyšší obsah aromatických

látek a sušiny v plodnicích.

•  Žampión ovčí (Agaricus arvensis) je velmi chutný druh, který se pěstuje v západní Evropě

jako lahůdka a to jen zřídka, protože dává nízký výnos, má dlouhý pěstební cyklus a houba je

náročná na chladno a pěstírna se musí i  během letního období silně chladit. Náklady na

výrobu této houby jsou vysoké a tomu odpovídá i cena.. V západní Evropě je zájem o její

dovoz z České republiky, pokud by se našel pěstitel.Protože si tato houba vyžaduje odlišný

technologický postup, bude třeba počítat s přeškolením pěstitele. Dále bude třeba zajistit

kulturu tohoto druhu žampióny z níž by se připravila sadba. Na  výchozí suroviny jako je

substrát či krycí zemina není houba náročná.

•  Léčivý žampión mandlový (Agaricus brasiliensis). je druh jehož kultura k nám byla dovezena

v roce 2003, kdy také proběhly první pěstitelské pokusy. Houba je náročnější na teplotu než

žampión dvouvýtrusý, má delší cyklu o 2 týdny, dosahuje 50% výnosu žampiónu

dvouvýtrusého. Houby jsou silně aromatické (podle výrazné chuti jsme jej pojmenovali jako

žampión mandlový). Proto s ním nejsou v kuchyni žádné zkušenosti. Je ale ve světě velmi

známý, protože plodnice obsahují β-D-glukan, který má výrazné imunomodulační schopnosti.

Používá se jako doplněk stravy. Po sklizni se houba suší. Pro zavedení výroby je třeba

požádat MZ o HEM a houbu vhodnou propagační kampaní nabídnout zákazníkům.

Nekonzumuje se v čerstvém stavu ale houby se perou, suší, drtí a vyrábějí se z nich tablety

nebo se používá k přípravě horkovodního výluhu. Sušené plodnice této houby se k nám již

dovážejí ze zahraničí a prodávají se jako doplněk stravy v obchodech se zdravou výživou.
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•  Houževnatec jedlý (šiitake)je houba pocházející z Japonska.Mimo to, že je to houba lahodné

chuti, obsahuje také glukany a eritadenin snižující hladinu cholesterolu. Může se v malém

pěstovat na pilinovém substrátu sterilizovaném v autoklávu. Houba byla zařazena do seznamu

povolených hub. Houba je běžně známa ve velkých řetězcích i v restauracích, takže její

pěstování závisí na zvýšení poptávky po ni. U nás se v malém začala pěstovat

•  Výroba substrátu hlívy ústřičné a její pěstování.

 Hlíva podobně jako žampión mandlový obsahuje glukany. Pěstování je snadné a zákazníci houby

znají více než exotický žampión. Problém činí skutečnost, že v Česku chybí výrobna substrátu hlívy a

ten se dováží z Německa za vysokou cenu v kolísavé kvalitě. Pro pěstování hlívy je třeba vybavit

nevyužité zemědělské objekty, vyškolit personál a zajistit levný a spolehlivý substrát.  Výrobna

substrátu si vyžádá investici ve výři 3-6 mil Kč  a prostředky je obtížné zajistit.

Zhodnocení SWOT při zavádění exotických hub do kultury
Silné stránky
! Při přechodu pěstitele žampiónů na pěstování

exotických hub budou využity základní
znalosti pěstování hub i zařízení pěstírny

! Snadněji se dají využít znalosti marketingu
hub

! Vytvoří se nové pracovní příležitosti

Slabé stránky
! Dodatečné náklady související se zavedením

komodit na trh (marketing a propagace hub)
! Vyšší cena těchto hub zužuje okruh klientů
! Náběh odbytu nových produktů z hub se

nedá odhadnout
! Nedá se odhadnout  v kalkulaci realizační

cena

Příležitosti
! Postupný vzrůst poptávky po jiných druzích

pěstovaných hub
! Zvyšující se zájem o doplňky stravy.
! Poptávka po léčivých houbách v souvislosti

se změnou stravovacích návyků

Ohrožení
! Dovozy levných druhů exotických hub

z Číny
! Konkurence farmaceutických firem

s širokou sítí klientely se zavedeným
způsobem reklamy (časopisy, sdělovací
prostředky)

! Nedá se  odhadnout vývoj cen produktů v
budoucnosti

Téma 3: Hlíva ústřičná

Vhodnou alternativou pěstován žampiónů je pěstování hlívy ústřičné.  V tomto oboru je

možno provozovat různé aktivity jako:

1. výrobu substrátu pro pěstování plodnic,

2. hlívový substrát jako vhodné doplňkové krmivo některých druhům hospodářských

zvířat např. vepřům a ovcím.

3. hlívový substrát připravený speciální technologii se dá použít pro bioremediace

kontaminovaných zemin

4. plodnice hlívy se používají jako potravina
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5. plodnice hlívy se zpracovávají na extrakty s vysokým obsahem β-d-glukanů, které

jsou významnými imunomodulátory

V současné době je hlíva jako další houba součástí základního sortimentu jedlých hub.

Základem výroby hlívy je příprava substrátu. Ten se u nás v současné době nevyrábí ale dováží se do

ČR dováží z Itálie a Německa (Firma Zingel a Partner).  Pěstování hlívy zajišťují specializovaní

obchodníci s houbami buď sami (Zeman Jedlé houby a Samyco) případně u svých kooperačních

partnerů. Roční výroba hlívy v ČR se odhaduje na 150 - 200 tun.

Tab. č.   Přehled cen hlívy
Zdroj hub Výrobní cena Výkupní  cena Prodejní VC
Firma Champignon
Lipence

pouze obchodník 55-60 75

Ermycel Kojátky 50-55 60-70
Italie dovoz 45-50
Holoubek a vnuci 50-65 80-88

Hlíva se v Česku pěstovala před rokem 1989 ve větším měřítku než dnes. Tehdy byla

pěstovaná hlíva dodávána na trh převážně v sušené formě jako surovina pro výrobu omáček a

polévek v podniku Vitana. V syrovém stavu se s hlívou tehdy zákazník settkal jen zřídka.Po roce

1989  se výroba hlívy dočasně omezila, ale její obchodní výhodou je, že ji náš konzument zná a

vyžaduje. Důvodem,  proč se u nás pěstování hlívy příliš nerozšířilo  bylo, že neexistovala spolehlivá

výrobna substrátu, zajišťující kvalitní substrát. V minulosti byly vybudovány výrobny substrátu

žampiónů ale žádná vyrábějící substrát pro hlívu Proto se k nám hlíva dováží a její maloobchodní

cena hlívy je dnes 136 – 150 Kč za l kg oproti 65 – 90 Kč u žampiónu. Někteří pěstitelé dovážejí

substrát ze zahraničí, který je drahý a nemá vyrovnanou jakost. Pokud by u nás vznikla jedna

výrobna substrátu a kolem ni se vytvořil řetězec hlíváren, podstatně vy se zvýšila výroba i odbyt

hlívy.

Předností kultury hlívy je, že substrát není třeba jako u žampiónů fermentovat a jeho výrobní

cyklus trvá pouze 3-7 dnů..Do praxe se aplikují nové poznatky vědy vycházející ze zjištění, že rod

Pleurotus (hlíva) patřící do skupiny hub působících bílou hnilobu je schopen rozkládat složitý

polymér – lignin. Je to proto, že tento druh je obdán lignolitickým systémem enzymů (lignináza,

lakáza, peroxidáza). Výzkum ukázal, že kultury houby rozkládají proto i polycyklické aromatické

uhlovodíky (PAH), pyreny (PYR) a polychlorované dibenzofurany (PCDF).  V praxi bylo využito

přimíchávání vyplozeného hlívového substrátu případně dřevěné štěpky prorostlé podhoubím hlívy

do kontaminovaných půd vytěžených z okolí plynáren, výroben asfaltu případně stanic pohonných

hmot.



20
Restrukturace oboru pěstování hub v souvislosti se vznikem nových pracovních míst

Pro pěstování hlívy se nepoužívá tak náročných technologií a staveb takže je možno využít

řady opuštěných staveb živočišné výroby nebo izolovaných fóliovníků.

Obsahové látky v plodnicích hlívy

Hlíva má na rozdíl od žampiónu řadu předností. Především to jsou obsahové látky a jejich

léčivé účinky. Ačkoliv patří hlíva k nejznámějším pěstovaným houbám, přesto není veřejnost

dostatečně informována o jejích léčivých vlastnostech. Analýzy prokázaly vysoký obsah léčivých

látek v plodnicích. V tom je hlíva srovnatelná s houbou šiitake, jejíž léčivé vlastnosti jsou známy po

několik staletí. Byli to slovenští vědci, kteří na některé léčivé látky v hlívě jako první poukázali

Tak, jako řada dalších léčivých hub obsahuje i hlíva specifický β-d-glukan nazývaný pleuran.

Glukany zvyšují aktivitu imunitního systému u pokusných zvířat i u člověka. Jejich

antineoplasmatická aktivita nespočívá v cytotoxicitě, ale v aktivaci buněčného imunitního systému.

Glukany zvyšují aktivitu NK buněk a projevují protivirové a protizánětlivé vlastnosti. Glukany také

přispívají ke snižování cholesterolu. Aktivací dalších komponent imunitního systému dosahují

glukany toho, že makrofágy průběžně odstraňují z cév usazeniny (plaque), které považují za cizorodé

látky.

Další zajímavou skupinou aktivních látek obsažených v hlívě jsou terpeny s antibiotickou a

protirakovinnou aktivitou, které houba syntetizuje. Jedním z nich je pleurotin, který byl také uměle

syntetizován.

Chilští a japonští vědci studovali další látku -lovastatinu v plodnicích hlívy. Lovastatin patří

do skupiny statinů, které aktivně působí při odbourávání cholesterolu. Nazývá se také monakolin –K.

Právě lovastatin v plodnicích hlívy pravděpodobně odpovídá za snižování cholesterolu. Slovenští

vědci dodávali pokusným zvířatům sušené plodnice hlívy a sledovali změny v obsahu „špatného“

HDL cholesterolu. Zjistili, že při této dietě obsah cholesterolu poklesl.

Cholesterol se snižuje i působením dietetické vlákniny, kterou u hlívy tvoří především chitin a

z něj alkalickou hydrolýzou vznikající chitosan. Obě tyto složky mohou být také zodpovědné za

zachycování cholesterolu i jeho produktů (kyselina žlučová).

Z plodnic hlívy byly izolovány glykopeptidy zvané lektiny, použitelné ve směsi s ionty

vápníku jako koagulační faktor, mající antibiotické a antifungální vlastnosti.

V obchodech se zdravou výživou je u nás pestrý výběr doplňků stravy (nutraceuticals) z hlívy.

Od směsi sušené zeleniny s hlívou (Houby Vegi), tablet VITA ze sušených plodnic hlívy po

tabletované doplňky stravy jako je Glukavin (směs hlívového glukanu, výtažky z rostliny Echinacea
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se sušenými pivovarskými kvasnicemi), dále Glukarin C (glukan s vitaminem C, který zvyšuje

využitelnost glukanů). Glukany jsou v prodeji také ve formě tekutých extraktů, jako je vodný extrakt

Glukarex nebo 15 % alkoholový extrakt Glukanovka. Odbyt těchto přípravků není zatím významný,

protože chybí důsledná propagace této houby a jejích účinků.

Američtí vědci studovali působení pěti druhů hlív na parazitická háďátka a zjistili, že mycelia

hlív mají charakter dravých hub, které v „okách“ podhoubí zachytí háďátko, umrtví je a rozloží. Tělo

parazita použije mycelium hlívy ke své výživě dusíkem. Látka, která háďátka paralyzuje byla

nazvána Ostreatin. Ostreatin byl aplikován i proti ostatním háďátkům a jako nejúčinnější se projevil

proti běžnému háďátku parazitujícímu na žampiónech - Aphelenchus avenae.

Technologické požadavky na  výrobnu substrátu hlívy:

! Pro umístění výrobny substrátu hlívy je vhodný některý opuštěný objekt střediska ŽV.

Není dobré budovat výrobnu substrátu, která má vyšší nároky na hygienu v sousedství

fungujících provozů ŽV. Při výběru takových objektů k výrobě substrátu je možno

počítat se silážními žlaby (manipulace se slámou a její máčení), skladem píce

(umístění tunelů na propaření slámy, lisování a expedice substrátu) a opuštěným

objektem jako je kravín, vepřín či drůbežárna, které by byly využity na prorůstání

substrátu.

! Součástí celé technologie je venkovní zpevněná plocha na manipulaci se surovinou  (v

lepší variantě částečně zastřešená)

! Hala ve které je umístěna technologie na navážení suroviny, vyskladňování suroviny a

tunel. Celkový půdorys takové haly je 60-70 m  x14 m. K tomu účelu vyhovují různé

typy skladů objemových krmiv na střediscích pro chov skotu (ocelokolny případně

zděné haly)

! Prostory, kde bude zaočkovaný substrát prorůstat po dobu 14 dnů (na př kravín,

vepřín, drůbežárna)

! Chlazený sklad sadby případně laboratoř pro její výrobu.

! Celkové náklady na zřízení výrobny substrátu v objektu střediska ŽV by činily cca 3

mil. Kč.

Technologický postup výroby substrátu hlívy
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Základní podmínkou úspěchu při výrobě substrátu hlívy je kvalitní suchá slám, která byla

bezprostředně po sklizni dopravena do prostoru, kde je sláma chráněna proti zvlhnutím. Vlhkost

skladované slámy nemá být vyšší než 15%.

Při přípravě substrátu postupujeme tak, že se balíky slámy vloží do řezačky (horizontální,

vertikální řezačka, krmný vůz, kombinace závěsného drtiče slámy s dopravníkem objemné píce

(žraloka). Krátce nařezaná sláma (délka slámek 3-5 cm)  se následně plní do šnekového dopravníku

uloženého v plechové vaně přeplněné vodou a v ni se sláma namočí a potom padá na pásový

dopravník, kterým se plní do tunelu. Druhou variantou je máčení slámy na hromadě postřikem vodou

za několikerého obracení. Za tím účelem se k máčení používá kompostér přehazovač vybavený

přívodem vody , který slámu několikrát projíždí a dovlhčuje. Během máčení se sláma doplní 3-4%

křídy v poměru k namočenému materiálu. Sláma musí být namočena na 68-72% vlhkosti.  Namočená

sláma se pak podrobí propaření při pasterizační teplotě 600C. Propařuje se v tunelu za trvalého

proudění vzduchu. Po naplnění slámy se tunel uzavře a spustí se vyvíječ páry, který ohřeje slámu na

600C po dobu 20 hodin. Potom se teplota substrátu udržuje na 480C po 3 dny.  K propařování se dá

využít i původní pařící kolona  na paření brambor vyrobená v NDR.Po pasterizaci se substrát

vychladí, osází  se 3-4% sadby a naplní se na lince do bloků.

 Bloky substrátu se nechají prorůst v některé z budov objektu. Doba inkubace 14 dnů v teplotě

240C.

Technologický postup výroby substrátu hlívy pro účely bioremediací kontaminovaných

půd

Na rozdíl od substrátu pro pěstování plodnic hlívy, kterým je sláma se pro remediace používá

štěpky listnatého dřeva. Směs může být obohacena pilinami nebo hoblinami listnatého dřeva. Tato

surovina se zvlhčí vodou na 65-68 % vlhkosti a podrobí se pasterizaci při 60oC po dobu 12-16 hodin

a potom se substrát zchladí na 20oC. Propařený substrát se osází a naplní do kontejnerů o rozměrech

180 x130 cm a síle vrstvy substrátu 25 cm. Po 21 dnech je dřevěná štěpka dokonale kolonizována

myceliem houby a míchá se s kontaminovanou zeminou v poměru odpovídajícím stupni kontaminace

půdy. V závislosti na aktivitě kmene hlívy a druhu kontaminace se tato sníží v průběhu několika

týdnů o 4-78%. Některé firmy používají k bioremediacím vyplozený substrát hlívy

Tab. č.Potřebná technologická zařízení k výrobě substrátu hlívy
P o l o ž k a  - většinou použitá zařízení tis.Kč  (odhad)

Hala na tunel 500
Příjmový stůl na slámu 100
Mobilní zařízení pro míchání objemových krmiv (dá se 300



23
Restrukturace oboru pěstování hub v souvislosti se vznikem nových pracovních míst

nahradit závěsným drtičem slámy  za traktor)
Máčecí žlabový dopravník (nemusí být pokud se bude sláma
máčet na zpevněné omyvatelné ploše, může se využít i
máčecí žlab)

50

40 m pásový dopravník s naskladňovací hlavicí 200
Propařovací tunel s ventilátorem 100
Vytahovač substrátu z tunelu 100
Vyvíječ páry k propařování slámy včetně úpravy vody 300
Nádrž na LTO 150
Linka na lisování substrátu 1000
Zdroj vody – studna zřízení 50
Vysokozdvižný vozík 50
Chladírna sadby 100
Celkem 3000

Organizace a možnosti odbytu

V současné době se dováží hlíva z Polska a Itálie. Dovozy jsou nepravidelné a kvalita hlívy

špatná. V současné době u nás neexistuje jediný výrobce substrátu hlívy. Existuje přehled o

klientech, kteří dovážejí substrát za 7 500 Kč za 1 tunu. od jedná firmy z Bavorska. Každý z nich by

přivítal z cenových důvodů i s ohledem na kolísavou jakost možnost nákupu substrátu od českého

výrobce.

Hlíva se pěstuje obvykle mezi zářím a červnem a v létě je 2-3měsíční přestávka. V létě by

bylo mozno vyrábět prorostlý substrát na bioremediace (zbavení zeminy vytěžené z oblastí

zasažených ropnými produkty)   Kultivace by byla prováděna na dřevěné štěpce tepelně ošetřené.

SWOT ANALÝZA
Silné stránky
! Jediný  tuzemský výrobce substrátu hlívy
! Spolehlivá jakost a vyrovnanost substrátu
! Dostupné know-how
! Snadno dostupné a levné suroviny
! Tradiční kontakt s pěstiteli
! Nízké mzdové náklady

Slabé stránky
! Technologické problémy

z počátečním rozjezdem firmy
!  Rozjezd výroby bude zpočátku

vyvíjet tlak na cash-flow firmy

Příležitosti
! Postupný vzrůst poptávky po hlívě
! Poměrně nízká spotřeba hlívy (0,05 kg na

osobu za rok) což dává příležitost pro
perspektivu odbytu hlívy v tradiční české
kuchyni

Ohrožení
! Náhlý přístup silného

zahraničního konkurenta na
český trh)

! Progesivní růst mezd na
úroveň standardů EU
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! Léčivé účinky hlívy
! Domácí výroba substrátu má konkurenční

výhodu oproti dovozům z Německa a Italie s
náklady

! Zvyšující se poprávka po kvalitních a levných
houbách na trzích v Nizozemí a SRN

! Využití tunelů k výrobě inokula houby na
dřevěné štěpce pro účely bioremediací

! Zvýšení cen energie v
budoucnosti

Téma 4.: Intenzifikace kompostování bioodpadu na provětrávaných
plochách

Mezi nevyužité zemědělské stavy náleží často hnojiště a silážní žlaby, které se dají využít pro

zajímavé systémy kompostování. Přitom se vychází z metody přípravy žampiónového substrátu.

Takové plochy  se dají snadno zrekonstruovat na aerované plochy, na kterých se dá zkráceně

fermentovat organický odpad (městská zeleň jako listí, seno, tráva, případně organický komunální

odpad).

 K urychlené aerované fermentaci se v západní Evropě používají investičně náročné

bioreaktory.  U nás se obvykle organických odpad kompostuje v nízkých hromadách.  Nevýhodou

takového postupu je:

•  dlouhá doba rozkladu  trvající cca 4 – 6 měsíců

•  na 1 m2 plochy se založí kompost v nízké vrstvě a to v průměru 150 – 200 kg .ke

kompostování se vyžaduje větší plocha

•  není zajištěna spolehlivá aerace a v budoucnu hrozí nebezpečí, že dle přísnějších

ekologických norem nebude prodloužen provoz takového zařízení

•  průběh procesu není možné kontrolovat

•  během fermentace nedojde k hygienizaci při vysokých teplotách s ohledem na malé

rozměry hromad v řadách.

Bioreaktory jsou uzavřené tunely s provětrávanou podlahou, kterou dmychadlo protlačuje

vzduch, který zajišťuje potřebný kyslík pro probíhající aerobní proces.V biooreaktorech je možno

kompostovat bioodpad po dobu 5-10 dnů s dozráním na zakládce po dobu cca 30-40 dnů.

Nejvýznamnější přednosti bioreaktorů jsou:

•  kontrola parametrů rozkladu
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•  nízké emise zápachu a výskyt odpadní vody ( koloběh průsakové vody )

•  bezproblémová hygienizace rozkládajícího se materiálu

•  v důsledku kratší doby rozkladu jsou nároky na plochu nižší

•  možnost automatického nakládání a vykládání bioreaktoru

•  žádné emise choroboplodných zárodků během intenzivního hnití

Nevýhodou biorektorů jsou ale vysoké investiční náklady. Proto se v zahraničí přišlo

s řešením, kdy se vybuduje pouze provětrávaná nepropustná plocha do niž se systémem rour přivádí

tlakový vzduch a stěny tvoří buď lehká nezastřešená konstrukce, nebo se prostor provětrávané

podlahy vymezí postavením několika vrstev velkých balíků slámy. Protože je kompostovaná hmota

trvale provětrávána, nevznikají v průběhu kvašení při 60-70oC  zápašné látky jsou jsou merkaptany a

čpavek. A na ploše bývalých hnojišť a silážních žlabů se dají takové provětrávané plochy vybudovat

při významné úspoře investičních nákladů.

Ekonomické hodnocení výstupu
Ekonomická situace nutí  většinu českých pěstitelů žampiónů prodávat buď svůj produkt pod

úrovní výrobních nákladů nebo s podstatně nižším ziskem než tomu bylo před 4 roky. Rentabilitu

dosahují pouze ti, kteří mají moderní  a oddlužené provozy a jejich výnosy dosahují evropské úrovně.

Drobní pěstitelé, kteří mají zastaralé provozy, postrádající vybavení regulací klimatu a chlazením

v letním období dosahují kolísavých výnosů a jejich průměrné výnosy nemohou dosáhnout úrovně

moderních pěstíren.. Na modernizaci svých provozů v současnosti nemají peníze.

Tab. Pořizovací náklady  na zařízení moderní pěstírny
Zařízení pro 1 pěstební kóji Cena v Kč
Zabudovaná zařízení
Větrací jednotka s ventilátorem, regulací otáček, filtrem, chladičem a
výměníkem pro 1 kóji

57 000

Automatická regulace v 1 kóji 90 000
Mobilní zařízení
Elevátor na dopravu strojů do polic 160 000
Vytahovací zařízení 246 000
Pračka sítí 165 000
Dopravník na vyvážení substrátu 303 750
Zavlažovací zařízení 70 000
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1 m2 pěstební plochy polic 500 – 1 300
Sklízecí plošinka 20 000
Čelní kombinovaná plnička substrátu a zeminy 1 400 000

Tab. Porovnání nákladů na 1 m2 a na 1 kg žampiónů v Nizozemí

Položka
Náklady

v Kč za rok
na l m2

Náklady na l
m2 v %

Náklady v Kč na 1
kg v přepočtu na

Kč

Náklady na 1
kg v %

Pěstební náklady 4784 45,3 21,92 46,91
Konstantní náklady 1632 15 7,52 16,03
Osobní náklady 3808 36 10,08 21,57
Zaplacený úrok 400 3,7
Celkové náklady 10624 100 46,72 100
Fiskální podnikový
výsledek

1277 11,5

Největším hrozbou pro okolní státy je polské žampionářství, kde prudce vzrostla výroba

žampiónů.. Výhodou polských pěstitelů bylo, že zorganizovali  v předstihu systém odbytu a později i

vývozu žampiónů. V současné době se liší polské žampionářství od našeho v tom, mají nižší náklady

na suroviny (cca o 10-15%), mají levnější pracovní sílu (20%), nejsou povinni platit za zaměstnance

sociální a zdravotní. Jejich daň z příjmu  se platí konstantně z 1 m2 pěstební plochy bez ohledu na to

jak intenzivní je pěstební cyklus a kolik kultur za rok v kóji proběhlo. Díky těmto mezi Polskem a

Českou republikou rozdílům činí farmářská cena 3.87-4,5 zlotý. Což je pod úrovní výrobních

nákladů v ČR.

 Při tomto boomu v oboru si většina polských pěstitelů stačila vybavit pěstírny moderními stroji,

klimatizací za velmi výhodné ceny od bankrotujících holandských pěstitelů.

Situace u nás je opačná. Zatímco v roce 1989 byla farmářská cena 1 kg žampiónů 40 – 42 Kč,

v současnosti činí 36-38 Kč a výjimkou nejsou ani ceny 29-32 Kč v některých regionech.

Míra inflace vyjádřena průměrem přírůstku spotřebitelských cen se v té době ale zvýšila o 273%.

Mzdy se na druhé straně zvýšily o 500-700%.

Téma 1: Zahraniční investora zavádějící pěstování žampiónů v České republice.
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Za ekonomicky výhodné řešení lze považovat výstavbu moderní žampionárny jako podnik

budovaný v Česku zkušeným zahraničním pěstitelem, který má v EU vlastní trhy a tam dosáhne

vývozem žampiónů lepší prodejní ceny než na našem trhu.

Zde je možné provést reálnou kalkulaci vycházející z nákladů ve výrobě u nás a v Německu a tím,

že se produkt bude pěstovat za naše náklady a realizovat v zahraničí, dosáhne podnik mnohem

vyššího zisku než kdyby se houby pěstovali stávajícím způsobem  (viz tab. 1)
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Příklad porovnání provozních nákladů  německé, české žampionárny, a žampionárny
provozované v ČR s produkcí realizovanou v EU  v  Kč (rok 2002)

(5 kójí, osázený substrát, 8 týdenní pěstební cyklus, 40 kultur do roka, výnos 225 kg na 1 tunu
substrátu v Irsku resp. 200 kg v Česku, a v moderní české pěstírně 210 kg))

Německo
moderní
pěstírna

Česko
pěstírna bez
mechanizace

Česko
moderní
pěstírna

Položka
Substrát  ( v tunách) 20 20 20
Substrát – cena za tunu 3904 2400 3800
Množství vypěstovaných žampiónů (v kg) 4500 4000 4200
Cena 1 kg žampiónů (v Kč) 61,0 38,0 61,0

Přímé náklady v Kč Kč Kč
Substrát 78 080 48000 76 000
Krycí zemina 11 200 10000 10 000
Lehký topný olej 8 000 18000 18 000
Elektrická energie 6 080 6000 6 000
Pesticidy 6 080 5000 5 000
Balení 32 000 16000 20000
Práce
Navážení 6 080 2500 2500
Krytí kultur zeminou 6 080 2500 2500
Vyvážení kultur 11 200 5000 5000
Sklizeň 57 600 18000 18000

Celkové variabilní (přímé) náklady 222 400 121000 163000
Režie (konstantní) náklady
Odpisy 8 000 5700 8500
Administrativa (nájem, telefon, spotřební

materiál)
3 200 2000 2000

Údržba 3 200 1800 2000
Doprava 8000 9000 9000
Různé (vedení účetnictví, os. auto) 3200 2000 2000
Konstantní náklady celkem 25 600 20500 25500

Celkové náklady 248 000 141500 188500
Výrobní náklady na 1 kg 55,11 35,37 44,88
Tržby z 1 kultury 274 500 152000 256200
Celkový hrubý zisk 26 500 10500 67700
Počet kultur 40 40 40
Celkový roční zisk 1 060 000 420 000 2 708 000

Téma 2: Ekonomické zhodnocení řešení spojeného se zaváděním exotických hub do kultury

Ekonomicky hodnotit toto téma je velmi problematické. Především není přesně znám realizační výstup o

který bude mít trh zájem ( plodnice hub šiitake a hlívy, případně surovina žampiónu mandlového
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nebo lesklokorky pro výrobu výtažků jako doplňky stravy). Protože není u některých hub

dopracována technologie, není možné zpracovat v současné situaci solidní kalkulaci. Dále se nedá

odhadnout cena za kterou by se daly houby na trhu realizovat. S kalkulací souvisí i množství, které

by se vyrábělo.

Závěr a doporučení:

Vzhledem k dovozu levných žampiónů z Polska končí v České Republice každoročně

s pěstováním žampiónů několik pěstitelů, noví pěstitelé nevznikají a podíl dovozu  hub z Polska  na

spotřebě žampiónů v České Republice stále vzrůstá.  V současnosti se nedá při stávající struktuře

oboru pěstování žampiónů těmto  dovozům  konkurovat. Na druhé straně je neuspokojená poptávka

spotřebitelů po hlívě ústřičné a po některým léčivým houbám a takové výrobní kapacity zcela

chybějí.

Dovoz levných žampiónů ale také poškozuje německé pěstitele, kde jsou pracovní náklady na

sklizeň podstatně vyšší než v České Republice. Je proto nutné spojit se s takovými zájemci a vytvořit

jim podmínky k tomu, aby mohli někteří němečtí pěstitelé své provozy k nám přestěhovat a u nás

vypěstovanými houbami mohli konkurovat polským žampiónům na německém trhu. Tato investice

do jediného většího podniku by umožnila zaměstnat 60 pracovnic na sběr žampiónů v kapacitě 1000

tun žampiónů za rok. Dá se očekávat, že při úspěšné realizaci jediné spolupráce by do Česka přišli

další pěstitelé z Nizozemí.

 Proto doporučuji:

1. Vypracovat marketinkovou studii zjišťující zájem obchodů a  spotřebitelů o nové

typy léčivých hub

2. Vypracovat technologický postup a investiční záměr pro výrobu substrátu hlívy

ústřičné

3. Vypracovat technologické postupy  a investiční záměr pěstování těchto hub
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4. Pro konkrétního zájemce z SRN vybrat vhodnou lokalitu, vypracovat studii

proveditelnosti a zjistit  možnost finanční podpory ze strany PGRLF, Operačního

programu Zemědělství a Úřadu práce. Před zahájením provozu proškolit odborné

pracovníky i sběračky

29.12.04 Vypracoval: Ing Ivan Jablonský,CSc
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 Tunelů - 1  KALKULACE  VYROBY SUBSTRÁTU HLÍVY
Maximální produkce 60 cyklů za rok  2 000  kusů 15 kg bloků z tunelu

 1800 t substrátu za rok  

 tržba - 7,740 mil Kč

Položka Množství na 1 tunu
 Cena za
jednotku

Množství na
tunel na 1 tunel (30 tun) v Kč

4 tunely
měsíčně

6 tunelů
měsíčně

Za 10 měsíců při 4
tunelech

Za 10 měsíců při 6
tunelech

Sláma 330 kg 1 500 Kč 9.9 t 14850 59400 89100 594000 891000

Voda 800 l 25 Kč 24 m3 600 2400 3600 24000 36000

Křída 30 1,30 Kč 900 kg 1200 4800 7200 48000 72000

Sadba 30 kg 35 Kč 900 kg 31500 126000 189000 1260000 1890000

Fólie na balení bloků 5 kg 40 kč 150 6000 24000 36000 240000 360000

Doprava zbož 1000 4000 6000 40000 60000

Manipulace při inkubaci 6600 26400 39600 264000 396000

El. energie ventilátory 1 kW =3 Kč 500kW 1500 6000 9000 60000 90000

Údržba a opravy 500 2000 3000 20000 30000

Mzdy včetně 36% odvodů 938 28140 112560 168840 1125600 1688400

Topení LTO 6000 24000 36000 240000 360000

Odpisy 4000 16000 24000 160000 240000

Režie 4000 16000 24000 160000 240000

Celkové náklady 3729 105890 423560 635340 4235600 6353400

Celkové tržby 4300 129000 516000 774000 5160000 7740000

Hrubý zisk 23110 92440 138660 924400 1386600

Čistý zisk HZ-26% 6008,6 24034,4 36051,6 240344 360516

Disp zisk = čistý zisk a odpisy 10008,6 40034,4 60051,6 400344 600516
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Kalkulace výroby plodnic hlívy ústřičné

Položka
Náklady na 1
tunu

 Přepočet
nákladů na 90 t
substrátu

Náklady za rok
(5 cyklů)

Na 1 kg
sklizených
plodnic v Kč

Podíl nákladů na 1
kg plodnic v %

Substrát                4 300                   387 000               1 935 000                 32,3                            63,4
Ochranné chem. prostředky                             40                       3 600                    18 000                   0,3                              0,6
Filtry                           100                       9 000                    45 000                   0,8                              1,5
Energie plyn                           500                     45 000                  225 000                   3,8                              7,4
Energie elektrická ventilátory                           200                     18 000                    90 000                   1,5                              2,9
Energie elektrická - osvětlení                             50                       4 500                    22 500                   0,4                              0,7
Voda zálivky                             13                       1 170                      5 850                   0,1                              0,2
Voda - mytí                             33                       2 970                    14 850                   0,2                              0,5
Údržba a opravy                             15                       1 350                      6 750                   0,1                              0,2
Mzdy včetně 36% odvodů                               -                             -                     -                                 -
               Pěstitelské práce                           350                     31 500                  157 500                   2,6                              5,2
               Sklizeň plodnic                           533                     47 970                  239 850                   4,0                              7,9

                              -                             -                     -                                 -
Odpisy                           350                     31 500                  157 500                   2,6                              5,2
Režie                           300                     27 000                  135 000                   2,3                              4,4
Úrok                               -                             -                     -                                 -
Celkové náklady                        6 784                   610 560               3 052 800                 51,0                          100,0
Celkové tržby                        7 315                   658 350               3 291 750                 55,0
Hrubý zisk                           531                     47 790                  238 950                   4,0
Čistý zisk (HZ - 26%)                   138                     12 425                    62 127                   1,0
Disp zisk = čistý zisk a odpisy                           488                     43 925                  219 627                   3,7
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                 Úkryt pro letadla  (ÚL) vhodný prostor pro pěstování hub

                   Muniční sklad v Německu upravený na žampionárnu
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         Žampiónová kultura v pytlích umístěná ve velkokapacitním vinném sklepě

                           Prostor bývalé drůbežárny využitý jako pěstírna žampiónů
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Výstavba aerované plochy v bývalém silážním žlabu (pokládání hlavních rozvodů
vzduchu)

Výstavba aerované plochy v bývalém silážním žlabu (umístění trysek do rour,
položení ocelové sítě a příprava na betonování
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Výstavba aerované plochy v bývalém silážním žlabu (betonové plocha z žlábky ve
kterých jsou umístěny trysky)

Hotový fermentační bunkr na ploše bývalého silážního žlabu
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Bunkr naplněný kompostovanou organickou hmotou do výšky 350 cm

Pohled do tunelu na přípravu substrátu hlívy
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Zařízení pro vybírání substrátu hlívy z tunelu

Dmychadlo sloužící k provětrávání fermentované organické hmoty
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Kultura hlívy plodící v paletách



Restrukturace obor

Schema haly s tunely a blokovací linkou

1 První realizovaný tunel 22 x 3x 3 m
2 Další tunely perspektivně vybudované
3 Linka na lisování substrátu do bloků
4 Máčení a drcení
5 Vyvíječ páry
6 Sklad LTO

Naskladňování

Perspektivně

I. etapa

Příprava substrátu hlívy
4

45
u pěstování hub v souvislosti se vznikem nových

22

3

Vyskladňování
3 m
22
5

6

 pracovních míst

1

15


