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Ing. Vít Bittner oslavil 60. narozeniny

Na začátku listopadu t. r. oslavil významné životní jubi leum – šede
sá tiny – Ing. Vít Bittner, vedoucí tuzem ského zastoupení spo leč nosti 
Mari boHilleshog ApS. Narodil se v ze mě dělské rodině ve Stě bo řicích 
v ok resu Opava, jako mladší ze dvou synů. Po ma tu ritě na opavském 
gym náziu v roce 1980 nastoupil ke stu diu na Pro vozněeko no mické 

fa kultě Vysoké školy země dělské 
v Brně, které úspěš ně ukončil v roce 
1984. Poté ab solvoval ještě post gra
duální stu dium rost li no lékař ství na 
VŠZ v Brně a post gra duální stu dium 
myko logie na Pří ro do vědecké fakultě 
Uni ver zity Kar lovy v Praze.

Svou profesní kariéru za hájil v le
tech 1985 až 1986 ve Výz kum ném 
a šlech ti tel ském ústavu zeli nář ském 
v Olo mouci. Od roku 1987 pak pra co
val v ÚKZÚZ Opa va, kde vybu doval 
diag nos tickou labo ratoř a podílel se 
na vy bu dování sys té mu monitorování 
letové akticity mšic pomocí sacích 
pastí. V této sou vis losti absolvoval 
v roce 1990 něko li katýdenní pobyt 
v Rotham sted Expe ri mental Station 

v Har pen denu ve Velké Bri tá nii. V roce 1991 pak byl na mě síč ním stu dij ním 
pobytu na Katolické univerzitě v Lovani. V le tech 1995 – 1997 působil jako 
ve doucí oblast ního odboru Správy ochrany rostlin v Opavě. Na začátku 
roku 1998 nastoupil do dánské firmy Da nis co Seed jako odborný poradce 
a prodejce osiva cuk rové řepy. Zde pracuje do současnosti – nyní pod 
hla vičkou osi vář ské firmy Mari boHilles hog ApS, jako její vedoucí pro 
Českou i Slo ven skou repub liku. 

Předmětem celoživotního odborného zájmu jubilanta zůs tává pře de
vším pro b le matika ochrany rostlin – účastní se mezi ná rod ních kon fe rencí 
a kongresů, publi kuje, přednáší. Je proto země dělci vyhledáván a ce něn 
jako od borný konzultant; rád pomůže, kdykoliv jej o to požá dají. Je akre
ditovaným poradcem Ministerstva zemědělství pro oblast rost li no lékařství.

Ing. Bittner je odborné veřejnosti znám také jako autor řady článků 
v zemědělských periodikách i samostatných publikací. Pro řepaře při
pravil mj. sérii odbor ných příruček, kterých byl spo lu au torem: Škodlivé 
orga nismy cukrovky (2000, 2010 a 2018), Kom plexní výživa cukrovky 
(2004 a 2014), Nové pří stupy v pěs to vání cuk rovky (2005) a Eroze půdy 
a cuk rovka (2012). Je rovněž auto rem publi kací Škodlivé organismy 
řepky, Škod livé organismy ječ me ne a Škod livé organismy pšenice. Pů sobí 
jako člen re dak ční rady časo pisu Agro manuál, měsíčníku zaměřeného na 
och ranu rostlin.

Za významný přínos k rozvoji rostlinolékařství byl v roce 2011 oceněn 
Českou společností rostlinolékařskou udělením pamětní medaile profe sora 
Cti bora 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, te nisu, lyžování, 
zahradničení i oblíbenému stavitel ství – je ku ti lem všeho druhu.

Za všechny spolupracovníky z našeho cukerního sektoru, kolegy 
osi váře, zemědělce i cukrovarníky přejeme Víťovi hodně zdraví, pohody 
v prá ci, radosti v rodině, štěstí, spokojenosti a po žeh nání do dalších let.
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