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Průzkum odhaluje skutečnou hrůzu 
dopadu pandemie koronaviru COVID-19 

na okrasné zahradnictví 
 
Očekává se, že prodej pěstitelů okrasných rostlin v letošním roce klesne přibližně o 50 %, 
přičemž někteří očekávají mnohem větší pokles prodeje.  96 % zemí, které reagují, předpovídá, 
že jejich obor bude vážně ovlivněn.  Mezinárodní asociace zahradnických výrobců (AIPH) 
provedla průzkum mezi členy profesních sdružení pěstitelů v jednotlivých zemích a dalšími 
profesními sdruženími v oboru, aby pochopila dopad COVID-19 a to, co se v různých zemích 
děje. 
 
I když je ještě brzy do úplné krize, pro mnoho zemí je načasování pandemie do rušné jarní 
sezóny fatální .70 % respondentů očekává, že pěstitelé v letošním roce zkrachují, a 65 % 
očekává výrazné snížení počtu zaměstnanců výrobních podniků.  Finanční ztráty v Nizozemsku 
by mohly dosáhnout až 2 miliardy eur. 
 
Vládní politická rozhodnutí týkající se kontroly viru měla dramatický dopad na podniky s 
opatřeními, jako je zrušení sezónních programů pracovníků a nucené uzavření zahradních 
center, marketů a prodejen v některých zemích.  Vyvážející země utrpěly, protože hranice byly 
uzavřeny a dodavatelské řetězce se zhroutily.Obrovské množství zahradnické produkce se stalo 
odpadem. 
 
Většina národních profesních sdružení aktivně lobbuje za to, aby jejich vlády naléhavě poskytly 
dodatečnou podporu pro pěstitele. Některé vlády nabízejí půjčky, záruky za stávající půjčky, 
výplatu mezd nebo daňové odklady.  V mnoha případech bude zapotřebí přímější hotovostní 



podpora, aby podniky pokračovaly v chodu.  Některá sdružení lobbují za to, aby prodejny 
květin,  markety a zahradní centra byla klasifikována jako "nezbytná", což jim umožňuje zůstat 
otevřená, a mnoho z nich pracuje na podpoře přínosů rostlin a květin pro zdraví a pohodu 
obyvatel a vyzývá veřejnost, aby podpořila zahradníky a aby byl nákup jejich produktů stále 
možný. 
 
Ve zprávě o podpoře členů, AIPH prezident Bernard Oosterom řekl: "Vprvní řadě naše myšlenky 
jsou s těmi postiženými virem, těmi, kteří se starají o nemocné lidi a těmi, kteří ztratily své 
blízké.  Jako podnikatelé se musíme řídit všemi odbornými pokyny týkajícími se opatření na 
kontrolu této nemoci a samozřejmě dát lidi na první místo."  Zdůraznil vážné ekonomické 
důsledky pro toto odvětví, ale pokračoval optimisticky : "I přes tuto krizi produkty, které 
vyrábíme, mohou hrát tak důležitou roli při přinášení lásky, radosti, zotavení a naděje.  Tolik lidí 
je vázáno na dům a okolí, ale mohou přinést radost a život do svých domovů a zahrad s 
květinami a rostlinami, alespoň tam, kde je mohou skutečně získat. 
 
Pokračoval v nastínění podpory oboru poskytované AIPH v odborném časopisuFloraCulture 
International.  To zahrnuje zveřejnění informačních přehledů, které zdůrazňují vědecké důkazy 
o přínosech pro zdraví a dobré životní nálady, které pocházejí z rostlin, květin a zahradničení.  
Ty budou důležitým zdrojem pro ty, kdo se dostanou k médiím a budou lobbovat u vlád. 
Na závěr Bernard Oosterom řekl: "Věřím, že náš obor přežije tuto bouři a vyjde na druhé straně  
uznáván mnohem více, než jsme teď.  Ale to závisí na odhodlání a odolnosti nás všech, a zejména 
těch pěstitelů, kteří vkládají veškerou svou energii a zdroje do výroby svých nádherných 
rostlin." 
 
 
Pro další podrobnosti kontaktujte: 
Rachel Wakefieldová, manažerka pro komunikaci AIPH 
E-rachel.wakefield@aiph.org rachel.wakefield@aiph.org telefon: +44 (0) 1235 776 160 Mobil: 
+44 (0) 7799813552 
Webová stránka: www.aiph.org 
Sledujte AIPH na: AIPH LinkedIn 
Facebook: @theAIPH 
Twitter @AIPHglobal 
 
Poznámky pro editory: 
Mezinárodní asociace zahradnických výrobců (AIPH) 
Od roku 1948, AIPH sjednocuje zahradnické producenty v mezinárodním společenství, které 
existuje dodnes. Za tu dobu se toho hodně změnilo. Technologie pokročily, města povstala ze 
země a my jsme se stali propojenějšími než kdy jindy. V důsledku toho bylo naše základní pouto 
s přírodou oslabeno. AIPH se snaží znovu zapálit a podporovat ocenění rostlin, které věříme, že 
je základní lidský instinkt. Podporujeme práci pěstitelských asociací po celém světě a společně 
prosazujeme prosperující odvětví  pěstování rostlin, které zlepšuje životy, podporuje společnost 
a udržuje naši planetu, pro tuto generaci a další. 

 
Svaz květinářů a floristů České republiky (SKF ČR)  
Je profesní svaz, který sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a 
pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, 
botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku. 
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