Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice
Dňa 13.10.2022 sa konalo zasadnutie Predstavenstva a Kontrolnej komisie Zväzu pestovateľov
a spracovateľov kukurice v PD Sokolce.
Na úvod zasadnutia informoval Ing. Robert Kovács o pripravovaných pravidlách Európskej
komisie, týkajúcich sa, okrem iného aj obrábania pôdy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EU od roku 2023. Informoval o vypracovaní nesúhlasu s týmito podmienkami na
zasadnutí Nitrianskej krajskej rady, ktorú on inicioval a jej predseda Ing. Peter Schultz
zasadanie Krajskej rady zorganizoval. S obsahom tohto nesúhlasného stanoviska informovali
zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby na Európsku komisiu
predložili zmenu pravidiel obhospodarovania pôdy podľa návrhu, ktorý schválila Nitrianska
krajská rada.
Po tejto informácii členovia zasadnutia sa zúčastnili na dni poľa PD Sokolce. Bolo to
vyhodnotenie úrody 34 hybridov kukurice od 16 predávajúcich osivárskych spoločností.
Zároveň sa uskutočnila prehliadka porastov zrnových kukuríc pestovaných v PD Sokolce.
Nasledovalo zhodnotenie aktivít ZPSK za obdobie od marca 2022. Boli to nasledujúce aktivity:
-

-

-

-

-

Zástupcovia ZPSK sa 2x zúčastnili na rokovaní zo zástupcami MPSR ohľadom
kompenzácie cien energií pre pestovateľov a spracovateľov kukurice.
Zástupcovia ZPSK napísali list ministrovi MPSR JUDr. Samuelovi Vlčanovi s účelom
podporného stanoviska na zaradenie spracovateľa kukurice Tate & Lyle Boleráz medzi
strategické podniky, ako aj kukuricu medzi strategické plodiny.
Bola podaná informácia o odhade úrody kukurice za rok 2022, ktorú zverejnil
Štatistický úrad SR k 4.10.2022.
Bola uskutočnená konferencia s medzinárodnou účasťou v Agroinštitúte v Nitre dňa
15.6.2022 pod názvom Pestovanie a spracovanie kukurice v podmienkach zvýšených
nákladov na energie a vplyvu klimatických zmien.
Dňa 25.8.2022 bola uskutočnená prehliadka porastov kukurice s informáciami o stave
porastov, ktoré podali predsedovia Predstavenstiev RPPK z okresov Nitra, Nové Zámky,
Komárno, Levice, Trnava s štátnym tajomníkom MPSR Ing. Martinom Kováčom a jeho
spolupracovníkov. Na stretnutí odznel aj spôsob, ktorý MPSR pripravuje, ako možnosť
získania časti náhrady škôd, ktoré vznikli na porastoch kukurice, pre pestovateľov.
Zástupca MPSR ďalej hovoril, že odškodnenie môže byť ak škoda dosiahne viac ako
30% z priemernej úrody za posledných 5 rokov.
Predseda predstavenstva sa pravidelne zúčastňuje Komoditnej rady, nominant ZPSK sa
zúčastnil na zasadnutí Copa Cogeca v Bruseli a druhý náš nominant sa zúčastnil on-line
zasadnutia Konfederácií Európskych pestovateľov kukurice, ktorá sa uskutočnila
v Paríži. ZPSK bolo spoluorganizátorom Celoslovenského dňa poľa kukurice v Seliciach.
Predstavenstvo schválilo najbližšie zasadnutie Predstavenstva a kontrolnej komisie
vzhľadom na nedoriešené témy dňa 1.12.2022.
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