Pestova
atelia od ministerstv
m
va pôdohospodárstvva očakávaajú riešeniia. Tie
neprich
hádzajú, a preto uvaažujú o uk
končení peestovania.
Zeleninárri, ovocinári,zemiakari, vinohradníci
v
i a vinári už niekoľko rookov poukazuujú na slabýý
záujem šttátu o oblasťť špeciálnej rastlinnej
r
výýroby. Od miinisterstva pôdohospodáárstva
očakávajúú, že bude oveľa aktívneejšie presadzzovať naplneenie Program
mového vyhllásenia vládyy
Slovenskkej republikyy na obdobie rokov 20200 – 2024, ktooré hovorí o zzvýšení potrravinovej
sebestačnnosti a nastavvení spravoddlivého systéému podpôr v poľnohosppodárstve. Zároveň
Z
sa
v ňom Vlláda SR zaviiazala, že „vyypracuje dlhhodobú konccepciu poľnoohospodárstvva a
potravináárstva so zreeteľom na strrategické dokumenty Eurrópskej úniee, od ktorej sa
s budú
odvíjať dlhodobo
d
preedvídateľné podmienky
p
a garancie šttátnej podpoory domáceho
poľnohosspodárstva v štruktúre poodľa aktuálnnej potreby – špeciálne nna živočíšnu produkciu,
na podpooru pestovateeľov špeciálnnych plodín a spracovatteľského prieemyslu, na proces
pozemkovvých úprav, na zvýšenie poistenia
p
rizzík, na podporu tvorby zzamestnanossti, na
podporu mladých poľľnohospodárrov a na rozvvoj podporyy propagáciee slovenskej produkcie.“
p
Špeciálnaa rastlinná vý
ýroba by maala byť právee tou oblasťoou, ktorej byy sa mala vennovať
zvýšená pozornosť
p
zo
o strany min
nisterstva pôddohospodársstva, pretožee dokáže prinniesť na
vidiek priidanú hodnootu v podobee zamestnanoosti a hlavnee produkciu zzdravých po
otravín.
Bohužiaľľ, Slovensko je v spolufinancovaní ppodpôr na špeciálne ploddiny v rámci Európskej
únie na posledných
p
m
miestach.
Zellenina a ovoocie s vyšším
m podielom ľľudskej prácee sa našim
producenntom vôbec nevypláca.
n
Idde o dlhodobbo neudržateeľný stav. „P
Pestovatelia špeciálnychh
plodín oččakávajú, že súčasné minnisterstvo saa zameria na rozvoj špeciálnej rastlinnnej výroby
a vytvorí podmienky pre
p zvýšeniee produkcie u aktuálnych
h pestovateľoov a nových pestovateľo
p
v
z
s doráábaním ovoccia a zeleninny. So znepokkojením všakk musíme
bude mottivovať, aby začali
konštatovvať, že viacerí pestovatellia vážne uvaažujú o ukon
nčení pestovania niektorrých druhov
zeleniny a ovocia, vin
nohradníci reálne
r
zvažujjú, že začnú klčovať vinoohrady. Je too dôsledok
nejasnýchh pravidiel pri
p integrova
anej produkccii, nedostatoočnej vnútrooštátnej podppory na
organizáccie výrobcovv, nedofinancovanie opeeračných pro
ogramov a taaktiež otáznikky okolo
štátnej poomoci,“pouk
kazuje na akktuálny stav rriaditeľ Zväzzu zeleninároov a zemiakkarov
Slovenskka Jozef Šum
michrast.
Prvovýro
obné zväzy dlhodobo
d
požžadujú, aby bboli aktívne zapájané doo tvorby Straategického
plánu buddúcej Spoloččnej poľnohoospodárskej politiky EÚ
Ú. Zároveň jee nutné vytvooriť reálnu
dlhodobúú koncepciu rozvoja špecciálnej rastlinnnej výroby s pravidelnýým ročným
odpočtom
m.„Nedostatoočná komunnikácia s odbbornou verejjnosťou spôsobuje zbytoččné problémyy
pri tvorbee legislatívy a vytvára u pestovateľoov neistotu.C
Chceme, aby pestovateľov
p
v zeleniny
a ovocia bolo na Slovvensku viac. Na to, aby ssa zvýšila prrodukcia, všaak potrebujeeme reálnu
d
sľľuby pre pesttovateľov
podporuzzo strany štáátu, legislatívvnu aj finanččnú. Všetky doterajšie
špeciálnyych plodín musia
m
byť poddporené reállnymi krokm
mi,“hovorí riaaditeľ Zväzuu zeleninárovv
a zemiakaarov Slovenska Jozef Šuumichrast.

Zväz zeleeninárov a zeemiakarov Slovenska,
S
O
Ovocinárska
únia SR a Zvväz vinohraddníkov
a vinárovv Slovenska sú aj naďalej
ej pripravení diskutovať a byť nápom
mocní v proccese
prinavrátenia dôležito
osti a postavvenia nášho aagropotravinnárstva, ktoréé mu prináleeží.
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