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DEKLARACE ČMŠSA: NENASEJEŠ, NESKLIDÍŠ!
Svět čelí vážným zdravotním krizím způsobeným „SARS-CoV-2“ a onemocněním, které způsobuje „koronavirové
onemocnění“ (COVID-19) a které již Světová zdravotnická organizace vyhlásila za pandemii. ČMŠSA podporuje
opatření k zabránění dalšího šíření viru. Navzdory současné krizi však nesmíme zapomenout na budoucnost.
Dlouhodobá stabilita společnosti spočívá na několika pilířích, z nichž jedním je zabezpečení potravin.
Osivo a sadba jsou výchozím bodem potravinového řetězce. Zemědělci, zahradníci a ovocnáři jsou závislí na
přístupu ke kvalitnímu osivu a sadbovému materiálu, aby mohli pěstovat nezávadné
a kvalitní potraviny. Neomezený pohyb osiva je proto rozhodující pro zajištění potravinové bezpečnosti.
Omezení pohybu a prodeje osiva a sadbového materiálu by proto mohlo způsobit významný problém. Březen a
duben jsou nejdůležitější měsíce pro setí jarních plodin (kukuřice, slunečnice, sója, řepka, brambory, oves, jarní
pšenice a ječmen, zelenina atd.)
Pokud zemědělci v tomto období nezasejí, protože osivo a sadbový materiál nebude včas k dispozici, důsledkem
toho bude vážný nedostatek potravin a krmiv ve druhé polovině letošního roku. To je vážná situace, kterou si
nemůžeme v tomto už tak nestabilním období dovolit.
ČMŠSA žádá, aby opatření, která by omezila pohyb a prodej osiva a sadbového materiálu, byla přijímána jen
ve zcela nezbytných případech. Specializované osivářské společnosti zavedly veškerá nezbytná opatření, aby
zajistily zdraví a bezpečnost pracovníků, kteří se podílejí na dodávkách osiv a sadby. Vzhledem k rostoucím
potížím aktuálně žádáme o zvážení možnosti přednostního odbavení kamionů, převážejících osiva a sadbu.
Opožděné dodávky ohrožují sklizeň!
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)
v současné době neexistuje žádný vědecky podložený důkaz, že by byl vir přenášen prostřednictvím potravin
nebo osiva. Předpokládá se, že koronaviry se šíří od člověka k člověku hlavně prostřednictvím kapének, které
vznikají při kýchání, kašli nebo i při dýchání.
Osivářský sektor žádá tímto o podporu orgánů veřejné moci při zajišťování distribuce osiva
a sadbového materiálu v době této mimořádné krize. Dostupnost osiva a sadby je podmínkou zajištění
dostatku cenově dostupných a kvalitních potravin.
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