
Zpráva 
o činnosti SPTJS za rok  2004

Činnost SPTJS za rok 2004 lze rozdělit do oblasti legislativní, organizační, poradenské
a odborné.

V oblast legislativní jsme se zúčastnili několika jednání k vyhlášce k zákonu o osivu
a sadbě.  S  některými připomínkami  jsme uspěli,  zejména za  důležité  pokládám vypuštění
lipnice  obecné  s neodstranitelných  příměsí  v porostu.  Byly  však  akceptovány  i  další
připomínky, např. v oblasti předplodin apod.

 SPTJS se stalo garantem za oblast pícnin pro Seznam doporučených odrůd. K našemu
překvapení však firmy projevily malý zájem o tuto problematiku a tak v letošním roce byly
založeny pouze pokusy se čtyřmi druhy. Do pokusů byly zařazeno 8 odrůd jetele lučního,
7 odrůd vojtěšky, 5 odrůd jetele plazivého a 7 odrůd jílku vytrvalého. Nejvíce odrůd přihlásil
Agrogen Brno – 13, dále je do pokusu zařazeno5 odrůd ze ŠS Hladké Životice, 4 odrůdy
z Osevy UNI Choceň, 2 odrůdy z FTA Dobrovice a po jedné odrůdě z Novum Seeds, TAGRA
Červený  Dvůr  a  z Cebeca.  Pokusy  jsou  založeny  na  pracovištích  ZS  Nechanice,  ŠS
Domoradice, ŠS Hladké Životice, ŠS Slavice, VÚP Troubsko u Brna, ZS Krásné Údolí, ZS
Trutnov,  MZLU Brno a VST Zubří.

Do této oblasti spadá i problematika dotací. SPTJS se spolu s ČMŠSA podařilo zajistit
dotace na sklizeň z let 2002 a 2003. Doufali jsme, že se vstupem do EU, se pozice našich
semenářů dále zlepší,  zejména ve vztahu k podmínkám pěstitelů původní  patnáctky. Opak
je však pravdou. Tím, že naše republika přešla na formu plošných dotací, dostáváte sice na
1 ha  1830  Kč,  ale  je  v podstatě  jedno,  zda  na  nich  trávy  pěstujete,  či  nikoliv  a  tedy
ekonomická  převaha  západních  pěstitelů  pokračuje.  Ve  spolupráci  s ČMŠSA  jsme
vypracovali celou řadu návrhů, jak tuto situaci řešit jinými způsoby, bohužel marně. Částečně
tomu brání zařazení travních a jetelových semen do jednotného trhu EU, které brání tuto sféru
dotovat z národních zdrojů a samozřejmě i stav státní pokladny. V letošním roce se plošné
dotace  rozrostou  i  v oblasti  TOP-UP.  Jejich  výši  zatím  nelze  přesně  specifikovat,  ale  po
konzultaci na MZe, lze předpokládat, že budou na přibližně stejné úrovni jako SAPS, celkově
by jste tedy měli dostávat cca 3 600 – 3 800 Kč/ha. V příštím roce přejde i původní patnáctka
na tzv. farmářské dotace, což by z hlediska cen trav, mělo laťku srovnat. Je tedy třeba vydržet,
abychom si udrželi limit  výroby osiv trav a jetelovin, který pro naší republiku představuje
9 124 tun, což zatím naplňujeme cca ze 60%.

V oblasti  poradenské proběhlo  tradiční  školení  pro  pěstitele  travních  semen
a praktické  poradenství  na  1095  ha  porostů,  z čehož  VST  Zubří  zajišťovalo  1024  ha
a ŠS Hladké Životice  71  ha.  Jak  jsem již  uvedl  vloni,  chtěli  bychom i  zpětné  informace,
bohužel těchto informací jsme dostali velmi málo, takže jejich statistické zpracování nebylo
možné. Chtěl bych zde poděkovat těm kteří nám to poslali a doufám, že letos jich bude více. 

V oblasti  organizační se  nám  stále  příliš  nedaří  rozšiřovat  členskou  základnu
o podniky prvovýroby a to i  přesto,  že na četných školeních jichž se  zúčastňuji,  vyzývám
zemědělce  ke  vstupu  do  Sdružení.  Je  to  zřejmě  dáno  tím,  že  vedle  členství  v AK  jsou
zemědělci členy celé řady dalších sdružení , přesto si myslím, že naše podmínky členství jsou
finančně málo náročné a tedy pro zemědělce dostupné. Myslím si, že v této oblasti by nám
mohla  více  pomoci  i  agronomická  služba  semenářských  závodů,  při  svých  návštěvách
v zemědělských podnicích. 



Členská základna se však přesto rozroste. Za člena SPTJS se přihlásila další významná
semenářská organizace Selekta Praha, jejíž přihlášku Správní rada doporučuje VH k přijetí.
A dnes  zaslala  přihlášku  i  Hranicko a.s.  Střítež  nad  Lud.,  správní  rada  doporučuje  jejich
přijetí.

 V srpnu loňského roku jsme si  zřídili  internetové stránky, na nichž  jsou  uvedeny
všechny zásadní dokumenty našeho Sdružení (Stanovy, volební řád, příspěvkový řád a členská
přihláška).  Dále jsou tam zprávy o stavu travního a jetelového semenářství.  Chceme tam
i trvale zveřejňovat dobré pěstitele, novinky v agrotechnice, z našich stránek lze také přejít na
stránky našich členů, pokud je mají zřízeny. Adresa těchto stránek je www.sptjs.org  Budeme
vděční za vaše náměty k jejich zkvalitnění.

O našich aktivitách svědčí i kniha pošty, v níž za minulý rok je 341 položek přijaté
a 362 položek odeslané pošty, z nichž některé byly navíc hromadné.

V oblast odborné byly dokončena dva stěžejní výzkumné úkoly na VST Zubří Inovace
technologie  semenářství  a  Travní  semenářství  v podmínkách  ekologického  zemědělství.
Bohužel se nepodařilo prosadit zařazení nového úkolu, škrty ve státním rozpočtu zasáhly opět
do  oblasti  výzkumu.  Proto  se  obracím  na  členy-semenářské  organizace  o  příspěvek
pro zachování, alespoň nejnutnějšího rozsahu výzkumu.  Sdružení bude rovněž interpelovat
na MZe a  NAZV  o pravidelné zajištění rezortního výzkumu pro všechna odvětví.

V Zubří 11.1.2005                                                         Ing, Jan Macháč
                                                                                       ředitel SPTJS


