Vážený priateľ(ka)
Toto cestou si Vás dovoľujem pozvať na

II. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU
PESTOVATEĽOV, SPRACOVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV SLOVENSKÉHO CESNAKU
8. apríla v Dolnom Srnii (pri Novom Meste nad Váhom), v priestoroch KD
na tému

„EKONOMIKA, NOVÉ
NOVÉ POZNATKY, TECHNOLÓGIE A ICH VYUŹÍVANIE V
AGROTECHNIKE PESTOVANIA CESNAKU NA SLOVENSKU“

Ďalší ročník konferencie sme zamerali odbornejšie. Budeme venovať sa predovšetkým agrotechnike pestovania
cesnaku, výžive a biologickej ochrane. Dlhodobým problémom sú predovšetkým nízke úrody a tým pádom i problémy
s cenou pri veľkoobchodnom predaji cesnaku. O opatrenia a intenzifikačných činiteľoch sa viac dozviete v odborných témach
Za uplynulý rok sme sa venovali predovšetkým zdokonaleniu agrotechniky s cieľom zvýšenia úrod a ekonomike
pestovania cesnaku . Po mnohých konzultáciách s pestovateľmi (našimi i zahraničnými ) , mechanizátormi, odborníkmi na
výživu, hnojenie a ochranu sme spoločne dospeli k záveru, že potenciál zvýšiť úrody v našich podmienkach na
dvojnásobok je reálna. Ako na to sa dozviete v odborných príspevkoch. Cesnak je možné dopestovať v nákladoch za zhruba
1€/kg !!!
Druhou nemenej dôležitou tému je odbyt. V tejto chvíli vieme riešiť odbyt desiatok ton slovenského cesnaku.
Problémom však vždy zostáva cena, čo však pri zvýšení úrod už nebude takým problémom ako doteraz. Predstavíme Vám
nový web, cez ktorý bude možne reálne predať/kúpiť cesnak či pestovať ho zmluvne. Dozviete sa i o podpore,
agrotechnickej službe či možnosti nakupovať chémiu, hnojivá, sadbu za veľkoobchodné ceny aj pri malých množstvách pre
malých pestovateľov
Pozornosť budeme venovať i odrodovému sortimentu Nie každá odroda v našich podmienkach prináša uspokojivé
úrody. Mnohé odrody sú už chránené tzv. genetickou poistkou, to znamená že 2-3 generácia už výrazne stráca na kvalite
a výkonnosti a je nutné kupovať stále novú sadbu. Prezentácia Hodnotiacej správy za r. 2015 a jej výklad, overený
sortiment, odrody a trh
Veľkú pozornosť budeme venovať i začínajúcim a malých pestovateľom, a tých ktorí o o pestovaní ešte len
uvažujú. Predstavíme Vám krátky investičný zámer na pestovanie cesnaku Bližšie sa pozrieme na klimatické zmeny a ich
vplyv a rizika na pestovanie cesnaku
Predstavíme Vám Vidiecku platformu, organizáciu, ktorá v súčasnosti združuje stovky farmárov z celého
Slovenska a ktorej sme aj my členmi

Verím, že spoločne vrátime náš cesnak na slovenský trh

Ing. Július Kráľ
Prezident OZ SLOVENSKÝ CESNAK
ozcesnak@gmail.com

Program II. celoslovenskej konferencie
EKONOMIKA, NOVÉ POZNATKY, TECHNOLÓGIE A ICH VYUŹÍVANIE V
AGROTECHNIKE PESTOVANIA CESNAKU NA SLOVENSKU

8.4.2016, DOLNÉ SRNIE

08:30 – 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

Otvorenie a predstavenie účastníkov a programu konferencie
Ing. Július Kráľ prezident OZ Slovenský cesnak , Ing. Miroslav Skovajsa starosta obce

09:15 – 09:30
09:30 – 9:50

Príhovor
Odrodová skladba pestovaného cesnaku na Slovensku a skúsenosti s vybranými odrodami
Ladislav Krošlák, oficiálny zástupca p. Ing. Ján Kozáka , šľachtiteľa, pestovateľa, Pobežovice CZ

9:50 – 10:10

Výživa a hnojenie cesnaku ako jeden z hlavných intenzifikačných faktorov pôsobiacich na
zvýšenie úrod cesnaku
doc. Ing. Ladislava Varga, Phd., katedra Agrochémie a výživy rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,
Nitra

10-10 – 10:30

Intenzifikačné opatrenia a faktory ovplyvňujúce a zvyšujúce úrody cesnaku v slovenských
podmienkach .
Ing. Július Kráľ, BIOKONZULT plus s r.o..

10:30 – 10:50

Poznatky a skúsenosti s pestovaním najlepšie hodnotenej odrody cesnaku DUKAT.
Andrea Kadlecová, pestovateľ cesnaku Trenčín .

10:50 – 11:00

Prestávka - coffee (káva bude k dispozícii i priebežne )

11:00 – 11:20
11.20 – 11.40

Legislatívne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť cesnaku v podmienkach Slovenska.
Hodnotiaca správa o pestovaných odrodách , perspektívach a možnostiach súčasného
sortimentu.
Ivan Kušnír, OZ Slovenský cesnak

11.40 – 12.10

Ekonomika pestovania cesnaku, náklady, výdaje, investičná príležitosť pre malé farmy
Ing. Július Kráľ prezident OZ Slovenský cesnak

12:10 – 13:15
13:15 – 13:35

Obed
Marketing malých fariem, a manažment predaja cesnaku, podporne mechanizmy
Ing. Katarína Remeňová, PhD.

13:35 – 14:00

Zmluvne pestovanie cesnaku, výkup, odrodový sortiment, predstavenie webu
Ing. Tomáš Baran, OZ Slovensky cesnak

14:00 – 14:30

Vidiecka platforma , aktivity a vplyv na rozvoj podnikania v agrosektore
Lucia Gallova, prezidentka Vidieckej platformy

14:30 – 15:30
15:30 –
17:30

BLOK ŠPECIALIZOVANÝCH PREDNÁŠOK - špecializované
Diskusia (podľa potreby a záujmu)
Záver programu

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na II celoslovenskú konferenciu

EKONOMIKA, NOVÉ POZNATKY, TECHNOLÓGIE A ICH VYUŹÍVANIE V
AGROTECHNIKE PESTOVANIA CESNAKU NA SLOVENSKU
Termín konania : 8.4.2016
Miesto konania : DOLNÉ SRNIE, začiatok o 9,00 hod
Týmto sa záväzne prihlasujem na odbornú konferenciu organizovanú OZ SLOVENSKY CESNAK
Priezvisko a meno, titul :
Funkcia :

Počet účastníkov :

Inštitúcia/firma :
Adresa : Ulica a číslo :
PSC a obec :
Kontaktné údaje :

tel.:
email.:

Konferenčný poplatok - 40,- €/osoba (zahŕňa obed, CD s príspevkami, občerstvenie, materiály )
Zľava pre členov Občianskeho združenia Slovenský cesnak - (30%).......28€
Poplatok je možné uhradiť i na mieste bez prihlášky a predošlej registrácie - výška poplatku je 60€
PRIPOMIENKA PRE ČLENOV OZ : Zároveň upozorňujeme tých členov, ktorí nemajú zaplatené
členské na r. 2016 (je potrebné ho uhradiť do konca marca), že v prípade nezaplatenia hradia plnú
sumu za konferenciu t.j. 40€/osoba

• Poplatok- vložné je potrebné uhradiť vopred na účet najneskoršie do
31.3.2016: Číslo účtu 261 529 2176 / 1100 TATRABANKA
• UPOZORNENIE !!!
Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO (ktoré, uvádzate na prihláške),
resp. do poznámok uveďte svoje plné meno uvedené na prihláške ak
nejde o podnikateľský subjekt. Vyhneme sa problémom pri identifikácii
platby
• Termín uzávierky prihlášok: 31.marec 2016
Podrobnejšie info. na tel.: 0905/ 440804., Ing. Kráľ, ozcesnak@gmail.com

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Váš podpis

Kompletne vyplnenú, podpísanú a oskenovanú záväznú prihlášku zašlite elektronickou poštou
na email.: ozcesnak@gmail.com (príp.poštou) : OZ Slovenský cesnak, Dolné Srnie 119, 91641

najneskôr do 31.marca 2016

