
  

 
V rámci jednání pícninářské sekce ESA se v současné době diskutují následující témata: 
 
Sdílení přístupů a přínosů v rámci FAO International Treaty (IT) a EU Nagoya protokolu 
Z dlouhodobého pohledu ESA preferuje IT před Nagoya protokolem. Nicméně zásadní 
otázkou je financování celého projektu IT. ESA navrhuje paušální příspěvky do systému IT. 
Ovšem celá řada travařských firem využívá ve šlechtění především svoje genetické zdroje 
a tudíž nevidí důvod, paušálně se spolupodílet na financování IT. Dále IT se zabývá pouze 
druhy, které jsou uvedeny v Druhovém seznamu, což by teoreticky nemuselo postihnout 
trávníkové druhy trav. 
 
Monitorování nelegálních aktivit v oblasti trav v EU 
V rámci této problematiky je polními pokusy prověřována pravost odrůd vzorků osiv z partií, 
u kterých je podezření, že osivo nenáleží k odrůdě deklarované na návěskách. Dále v rámci 
činnosti pracovní skupiny „Monitorování“ probíhá také diskuze o revizi kódů jednotného 
celního sazebníku. Cílem této revize by měl být lepší statistický přehled dováženého osiva 
trav do EU. 
 
Genetické modifikace 
Tato problematika patří dlouhodobě k velmi citlivým tématům v rámci celé ESA. Hlavním 
problémem je nulová tolerance genetické příměsi v dovážených osivech do EU. V zahraničí, 
především v USA, se dnes běžně pěstují odrůdy vojtěšek tolerantní k totálním herbicidům, 
mluví se také od geneticky modifikovaných odrůdách lipnice luční. V USA se vyrábí spousta 
osiv trav a pícnin pro EU, a proto je zde reálné riziko kontaminace GM při výrobě osiv. Tato 
případná kontaminace by mohla mít fatální následky při dovozu takovéhoto osiva do EU.  
 
Revize právního rámce EU – tzv. balíček „rozmnožovací materiál“ 
Poté co Evropský parlament odmítnul návrh nové semenářské legislativy, Evropská komise 
připavuje nový návrh legislativy. ESA, za aktivní účasti asociací všech členských států, 
pracuje na podpůrném materiálu, který bude sloužit k dalším diskuzím s Evropskou komisí. 
Pro sekci pícnin je mimo jiné velmi důležitá otázka povinné certifikace trávníkových druhů 
trav a vyloučení trav z kategorie „heterogenní materiál“. 
Dále se také diskutuje otázka organické výroby, kdy jednotlivé sekce ESA volají po 
jednotném přístupu k případnému používání konvenčních osiv v ekologickém zemědělství, 
transparentnosti a řádnému značení produktů ekologického zemědělství.  
 
Informační dokument Sekce pícnin a trav 
Propagace trav a pícnin je dlouhodobým důležitým cílem sekce. Pracovní skupina během 
posledních několika měsíců připravila návrh informačního dokumentu, který by měl širokou 
veřejnost seznámit jednoduchým a přijatelným způsobem o důležitosti odvětví trav a pícnin 
pro celou společnost. 
 
Jednotná zemědělská politika EU 
Zde se diskutují záležitosti jako nově připravovaná pravidla pro obnovu trvalých travních 
porostů, vázené dotace, záležitosti okolo greeningu, atd. 
 
Různé 
Mezi další diskutováné body patří otázka minoritního používání přípravků na ochranu rostlin 
u trav a pícnin, informace o aktulním dění v dalších mezinárodních organizací jako ISF, 
OECD, CPVO nebo ISTA. 
V personálních otázce došlo ke změně předsedy sekce. Dlouhodobý předseda Gert van 
Straalen se rozhodnul vzdát se svojí funkce a novým předsedou byl jmenován Jens 
Holstborg. 

 


