Návrh na ďalšiu spoluprácu so SPZO
Dňa 27.10.2010 sa uskutočnilo v priestoroch Agroinštitútu Nitra,
zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu olejninárov za prítomnosti
riaditeľa Svazu pěstitelú a zpracovatelú olejnin ČR Ing. Volfa, Doc. Baranyka,
predsedu Devio Nové Sady Ing. Oravca a členky Dozornej rady Ing. Kurejovej.
Hlavným programom zasadnutia bolo hľadanie cesty ako zlepšiť úroveň
pestovania repky na Slovensku. Riešenie informovanosti cez Kvety olejnín,
organizovaním seminárov, dní pola a zabezpečením metodík pestovania sa
neprejavilo u každého pestovateľa želateľným rastom produkcie. Preto po
konzultáciách s vedením SPZO predkladáme naším členom návrh na riešenie
poradenskej činnosti podľa systému, ktorý bol navrhnutý ešte po r. 1983 prof.
Fábrym, čo malo priaznivý vplyv na dosahovaných výsledkoch v pestovaní
repky v ČR.
Viedli nás k tomu najmä výsledky, ktoré SPZO od svojho založenia v
roku 1983 dosahuje. V súčasnom období má SPZO 835 členov, z toho je 797
pestovateľov a je najväčším komoditným zväzom v ČR. Od roku 2003 sa pri
tomto zväze založila spoločnosť SPZO s.r.o., ktorej partnermi sú členské
podniky SPZO. Členský príspevok je paušálne 60 EUR ročne pre Zväz a za
odborné poradenstvo je 1,22 EUR/ ha pre SPZO s.r.o.
Spoločnosť SPZO s.r.o. má 16 zamestnancov, prevažne agronómov
v teréne, ktorí robia individuálne poradenstvo priamo u pestovateľov
v teréne. Každý rok organizujú 10 seminárov,15 dní poľa, ktorých sa spolu
zúčastňuje približne 2 200 účastníkov, tiež konferenciu v Hluku s účasťou 950
pestovateľov a prednášajúcich.
Z celkovej plochy približne 350 tis. ha majú členovia SPZO vyše 155 000
ha, čo je približne 44%
z celkovej plochy repky. Za
posledných 10 rokov sa
plocha olejnín členov SPZO
podieľala v rozpätí 43-46 %
z celkovej
plochy.
Zaujímavejšie sú výsledky,
ktoré za posledných 10
rokov dosahujú členovia
SPZO v úrode olejnín.
Rozdiel oproti nečlenom je
v rozpätí 0,45-0,65 t/ha, čo
pri cene 380 EUR /t repky je
navýšenie produkcie o 170 247 EUR/ha.

Tento spôsob riešenia by sme radi vyskúšali aj na Slovensku samozrejme iba
s individuálnym súhlasom každého člena. Výška členského by sa nezmenila.
Podniky, ktorým sa bude poskytovať odborné poradenstvo cez agronóma
v teréne zaplatia navyše 1,22 EUR na ha. Tieto služby sa budú poskytovať iba
pre členov SZO. Približne 66 % nákladov spojených s prácou agronóma, ktorý
bude pracovať na Slovensku, budú kryté zo strany SPZO a 34 % zo strany SZO.
Pre SZO to neznamená žiadne zvýšenie nákladov v porovnaní s rokom 2010.
Slovenskí pestovatelia zostanú členmi SZO, ale individuálne
poradenstvo bude zabezpečovať SPZO s.r.o. na základe zmluvy o poradenstve,
tak ako v ČR.
V prvej fáze sa toto bude riešiť priamo cez SPZO s.r.o., neskôr sa
predpokladá založenie spoločnej s.r.o. na Slovensku (SPZO + SZO). Prosíme
pripravte si otázky a návrhy na riešenie uvedeného spôsobu poradenstva,
nakoľko sa touto otázkou a celkovou činnosťou SZO budeme zaoberať na
najbližšom Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v čase najbližšieho
seminára o pestovaní repky.
Verím ,že v prípade zavedenia tohto spôsobu poradenstva budú výsledky
v pestovaní také, že sa priblížime k stabilnému priemeru 3 tony/ha čo sa prejaví
takým ekonomickým prínosom pre našich členov ako dosahujú členovia SPZO
v ČR.
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