
Pojišťovací poradna

Dobrý farmář ví, že pro kondici a zdravý vývoj svých rostlin položil pevný 
základ již na podzim, když dobře připravil půdu před setím, včas zasel 
a  rostliny jdou do zimního období v dobré výživné kondici, porost je silný, 
vyrovnaný, zdravý, není již na začátku zimy oslaben chorobami nebo škůdci. 
Tady je zásadní předpoklad pro dobré přezimování rostlin.

Zkušený agronom ví, že riziko ohrožení pěstovaných rostlin je vysoké, značné.
Pro toto období je vhodné si sjednat pojištění pěstovaných porostů proti 
nepříznivým klimatickým podmínkám. Pojištění proti poškození porostů tzv. 
vyzimováním, zimním mrazem, jarním mrazem.

Škála pojistných rizik je široká, podobně jako různorodost pěstovaných plodin.
Obecně platí, že pojišťovnou je hrazeno poškození plodin vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek (rozumíme během zimního období). Zpravidla 
se jedná o poškození rostlin mrazem, např. holomrazy bez sněhové pokrývky, 
které se projeví spálením listových ploch rostlin, poškození rostlin pod dlouho 
ležící sněhovou pokrývkou plísní sněžnou a jinými plísněmi či chorobami, 
riziko poškození porostů živočišnými škůdci pod sněhovou pokrývkou (myši, 
hraboši při nedostatku potravy) nebo spásáním srnčí zvěří zejména na jaře.

V počátku jara je vysokým rizikem při počínající vegetaci rostlin též střídání 
teplot při slunečných dnech a mrazivých nocích na pozemcích bez sněhové 
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pokrývky.  Dochází k povytažení rostlin z půdy a přetrhání kořenového 
systému, což se děje zejména u řepky ozimé.

Náhradou ze strany pojišťovny jsou hrazeny náklady na vynaložené práce 
spojené se setím pěstované plodiny a použité osivo dané plodiny na podzim, 
nebo paušální náhrada za hektarovou plochu zničené plodiny.

U tohoto typu škod se předpokládá v případě poškození honů rostlin jejich 
přisetí (pokud dovoluje agrotechnika pěstované plodiny), nebo zcela nové 
osetí náhradní plodinou na jaře. Náhrada se vztahuje též na prořídnutí porostu 
pěstované rostliny, která snižuje její očekávaný výnos. U těchto škod pojistitel 
zpravidla vyžaduje umožnění prohlídky pěstovaných porostů.

Letošní zima nám všem ukazuje, jak je vrtošivá a náladová, vymyká se všem 
poznatkům, poučkám a podobnostem se zimami nedávnými, se zimami, jak je 
pamatujeme my, naši rodiče, nebo všichni z obrázků pana Lady.

Dobrý pěstitel ví, že zimní období je riziko, které neovlivní, ale může své 
prostředky, energii a čas, které vložil do porostů na podzim v očekávání dobré 
úrody, stabilizovat kvalitním pojištěním.

Petr Král, broker – likvidátor

Co můžu v tomto období udělat, abych ochránil svou produkci, především pak 
ozimé plodiny?

Jan K., zemědělec


