
 

Turecký zemědělský sektor v kostce 
 

 
Vytipované oblasti 

 

Turecko bezesporu patří mezi zemědělské velmoci, jelikož je největším 

zemědělským trhem v Evropě a devátým na světě, co do velikosti HDP. Místní 

zemědělský sektor se tak na tureckém HDP podílí celými 6 %, přičemž navíc 

zaměstnává plných 20 % populace. Jeho základní charakteristika je uvedena níže: 

 

Díky svým geografickým podmínkám je turecké zemědělství dominantní především 

v oblasti rostlinné výroby. Naopak v rámci živočišné výroby je v několika oblastech 

závislé na dovozu. 

 

 



 

Prostor se českým výrobcům naskýtá například při exportu skotu (především 

jatečného), na jehož importu je Turecko závislé kvůli několika faktorům:  

1) struktuře místních farem, 

které jsou malé a 

nekonkurenceschopné – 60 % 

farem má pouze 1-4 ks 

dobytka, farmy nad 20 ks 

dobytka představují jen 5,4 % 

z celkového počtu  

2) zvyšujícími se náklady na 

jeho chov a výkrm – nárůst 

cen energií a všeobecně 

vysoká inflace v zemi 

3)  v neposlední řadě snižující výměrou pastvin (viz graf) 

 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a 

business modelu u jatečného skotu se 

v Turecku chová především dobytek na 

mléko. Jen během týdenních 

náboženských svátků Kurban Bayrami se 

v Turecku porazí cca 900 000 ks dobytka, 

což představuje skoro 50 % celé roční 

místní produkce. Jatečný skot se tak 

musí do Turecka dovážet (viz graf) 

V květnu 2018 místní ministerstvo zemědělství vydalo dekret o finanční podpoře 

farmářů. Dle dekretu mají získat 350 TL (cca 1 400 CZK) na každé tele, které se 

dožije 4 měsíců. Pokud je navíc dané tele registrováno v plemenné knize tak je 

dotace navýšena o dalších 150 TL (600 CZK). Za samice buvolů (female buffaloes) 

je dotace stanovena na 250 TL (1 000 CZK) za kus, která se navýší o dalších 150 TL 

(600 CZK), pokud je registrována v plemenné knize. Za odrostlý skot (feeder cattle) 

místní farmáři dostanou 250 TL (1 000 CZK) 



 

Dalším perspektivní oblastí je místní drůbežářství. To je v dobré kondici, když má 

v roce 2019 růst o dalších 5 %. Při pohledu na statistiky zahraničního obchodu 

Turecko v tomto odvětví opravdu působí jako brána Západu na Východ, jelikož 

dováží výsadbová vejce a čerstvě vylíhlá kuřata ze západních zemí a po produkčním 

cyklu vyváží vejce ke konzumaci a drůbeží maso dále do Asie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navíc pokud jde o vývozní náhrady, 380 TL (1 520 CZK) se platí za tunu 

drůbežího masa, 485 TL (1 940 CZK) se platí za tunu zpracovaných a 

konzervovaných produktů a 35 TL (140 CZK) se platí za tisíc vajec. Pokud jsou 

vejce určena k chovu nebo líhnutí, je náhrada ještě o 50 % vyšší. 



 

I když daný sektor roste, tak stejně jako u chovu skotu je zde problém 

s narůstajícími náklady, což je dáno rovněž vysokým podílem dovozu krmných 

směsí a propadu místní měny. Náklady producentům stoupají i kvůli vzrůstajícím 

cenám energií. Výsledná cena kuřete je tak z 68 % ovlivněna náklady na jeho 

výkrm. 

 

Kromě významného exportu drůbeže sektoru pomáhá i zvyšující se poptávka 

domácích spotřebitelů (viz graf): 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na rozdíl od červeného masa jsou turečtí spotřebitelé daleko víc citliví na zvyšování 
cen u masa kuřecího, které je zdaleka nejpopulárnější a cenově nejdostupnější. 
Nárůst cen je u něj tak nižší než inflace. Největší poptávka je tradičně přes letní 
sezónu, která je spjata s místní zábavou – grilováním. Průměrný Turek ročně 
spořádá přes 24 kg drůbežího masa. 
 
 

Vzhledem k celkovému vysokému podílu nákladů krmiv v celé živočišné oblasti na 
konečné ceně chovného zvířete (viz texty výše), se v Turecku naskýtá prostor pro 
představení nových technologií a postupů pro snížení nákladů chovu. 
 

 

 



 

 Statistiky českého vývozu ve sledovaných oblastech do Turecka 

 

Zdroje 
 

 Studie státní agentury ISPAT: http://www.invest.gov.tr/en-
US/sectors/Pages/Agriculture.aspx 

 

 Studie o chovu skotu v Turecku: 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Livestock%20and%20Pro
ducts%20Annual_Ankara_Turkey_9-7-2018.pdf 

 

 Studie k drůbežářskému průmyslu v Turecku: 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poultry%20and%20Produ
cts%20Annual_Ankara_Turkey_8-29-2018.pdf 

 
 Statistiky ČSÚ 

Kód Název zboží Vývoz 2017 v tis. EUR Vývoz 2018 v tis. EUR 

01 Zvířata živá 36 707 25 280 

03 Ryby korýši měkkýši a ost vodní bezobratlovci 19 18 

04 Mléko vejce med vyrobky jedlé živočiš původu 343 118 

05 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené 303 682 

07 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 84 0 

08 Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů 20 13 

11 Výr mlýnské slad škroby inulin lepek pšeničný 138 430 

12 Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 139 85 

13 Šelak,gumy,pryskyřice aj štávy výtažky rostl. 148 137 

17 Cukr a cukrovinky 453 460 

18 Kakao a přípravky kakaové 122 120 

19 Přípravky z obilí mouky škroby mléka pečivo 2 526 2 587 

20 Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů 269 163 

21 Přípravky potravinové různé 2 301 2 131 

22 Nápoje tekutiny lihové ocet 401 467 

23 Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo 3 155 2 053 

24 Tabák náhražky tabákové vyrobené 40 106 

 CELKEM 47 168 34 850 
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