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Ing. Vít Bittner oslavil 60. narozeniny
Na začátku listopadu t. r. oslavil významné životní jubileum – šede
sátiny – Ing. Vít Bittner, vedoucí tuzemského zastoupení společnosti
MariboHilleshog ApS. Narodil se v zemědělské rodině ve Stěbořicích
v okresu Opava, jako mladší ze dvou synů. Po maturitě na opavském
gymnáziu v roce 1980 nastoupil ke studiu na Provozně-ekonomické
fakultě Vysoké školy zemědělské
v Brně, které úspěšně ukončil v roce
1984. Poté absolvoval ještě postgra
duální studium rostlinolékařství na
VŠZ v Brně a postgraduální studium
mykologie na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Svou profesní kariéru zahájil v le
tech 1985 až 1986 ve Výzkumném
a šlechtitelském ústavu zelinářském
v Olomouci. Od roku 1987 pak praco
val v ÚKZÚZ Opava, kde vybudoval
diagnostickou laboratoř a podílel se
na vybudování systému monitorování
letové akticity mšic pomocí sacích
pastí. V této souvislosti absolvoval
v roce 1990 několikatýdenní pobyt
v Rothamsted Experimental Station
v Harpendenu ve Velké Británii. V roce 1991 pak byl na měsíčním studijním
pobytu na Katolické univerzitě v Lovani. V letech 1995 – 1997 působil jako
vedoucí oblastního odboru Správy ochrany rostlin v Opavě. Na začátku
roku 1998 nastoupil do dánské firmy Danisco Seed jako odborný poradce
a prodejce osiva cukrové řepy. Zde pracuje do současnosti – nyní pod
hlavičkou osivářské firmy MariboHilleshog ApS, jako její vedoucí pro
Českou i Slovenskou republiku.
Předmětem celoživotního odborného zájmu jubilanta zůstává přede
vším problematika ochrany rostlin – účastní se mezinárodních konferencí
a kongresů, publikuje, přednáší. Je proto zemědělci vyhledáván a ceněn
jako odborný konzultant; rád pomůže, kdykoliv jej o to požádají. Je akre
ditovaným poradcem Ministerstva zemědělství pro oblast rostlinolékařství.
Ing. Bittner je odborné veřejnosti znám také jako autor řady článků
v zemědělských periodikách i samostatných publikací. Pro řepaře při
pravil mj. sérii odborných příruček, kterých byl spoluautorem: Škodlivé
organismy cukrovky (2000, 2010 a 2018), Komplexní výživa cukrovky
(2004 a 2014), Nové přístupy v pěstování cukrovky (2005) a Eroze půdy
a cukrovka (2012). Je rovněž autorem publikací Škodlivé organismy
řepky, Škodlivé organismy ječmene a Škodlivé organismy pšenice. Působí
jako člen redakční rady časopisu Agromanuál, měsíčníku zaměřeného na
ochranu rostlin.
Za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství byl v roce 2011 oceněn
Českou společností rostlinolékařskou udělením pamětní medaile profesora
Ctibora Blattného.
Ing. Vít Bittner je ženatý od roku 1989, s manželkou Lenkou má čtyři
děti, je už také trojnásobným dědečkem. Ve svém volném čase se kromě
přednáškové činnosti věnuje četbě, historii, cestování, tenisu, lyžování,
zahradničení i oblíbenému stavitelství – je kutilem všeho druhu.
Za všechny spolupracovníky z našeho cukerního sektoru, kolegy
osiváře, zemědělce i cukrovarníky přejeme Víťovi hodně zdraví, pohody
v práci, radosti v rodině, štěstí, spokojenosti a požehnání do dalších let.
Alois Jirsák
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