PROGRAM
Výberové premietanie s komentárom a diskusiou
33. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017

Dátum: 3.10.2017 (utorok)
Čas: od 9:00 do 12:30 hod.
Miesto: FEM SPU v Nitre, prednášková miestnosť S-01

9,00 - 10,30:

I. premietanie pre študentov + prednášky

1.) Gazdovský dvor U výskumníkov (SK 42), 12 min., prednášajúci: Ján Huba (VÚŽV –
NPPC Lužianky)
Pýchou a ťahákom výstavy Agrokomplex v Nitre je Gazdovský dvor U výskumníkov.
Expozícia mláďat našich hospodárskych zvierat je unikátnou príležitosťou pre detských
návštevníkov. Výnimočný je tým, že návštevníci môžu zvieratá pohladkať a výskumníci im
prijateľným spôsobom poskytnú vedecké informácie.
2.) Farmárska revue: Mladí farmári na Orave (SK 40), 9 min., prednášajúci: Milan
Jurky (Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF)
Príbeh úspešnej mladej rodiny, ktorá si bola v Írsku zarobiť, aby si mohla doma na Orave
vybudovať svoju farmu. Rady od výskumného pracovníka NPPC, koľko akých zvierat a aká
výmera pôdy môže uživiť rodinu. Úloha Združenia mladých farmárov Slovenska ASYF.
3.) Americký sen (RU 2), 16 min., prednášajúci: Bálint Pém (PEMAK)
Toto je príbeh o "veselom mliekarovi" - Američanovi Justasovi Walkerovi, ktorý sa všetkým
ťažkostiam smeje do tváre a pokračuje v budovaní svojej farmy snov v zabudnutej dedine na
Sibíri. Je to príbeh o mužovi, ktorý sa snaží uskutočniť to, čo si zaumienil, prekonáva bariéry,
vo všetkom hľadá pozitíva a život si naozaj užíva.
10,30-11,00:

prestávka (registrácia účastníkov KPO)

10,30-11,00:

registrácia účastníkov KPO

11,00 - 12,30: II. premietanie pre členov KPO a študentov
1.) Výskumné centrum AgroBioTech: nové perspektívy pre agropotravinárstvo
(SK 13 – rok 2015), 20 min., prednášajúci: Danka Moravčíková, Tatiana Bojňanská
(AGROBIOTECH)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre disponuje špecifickým potenciálom pre
transfer vedomostí a technológií do praxe. Vedeckovýskumná činnosť univerzity pokrýva
široké spektrum poľnohospodárskych, technických, spoločenských a ekonomických vied
v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Film prestavuje inovačný potenciál
Výskumného cestra Agro-BioTech, ktoré ako regionálne kompetenčné centrum aplikovaného
výskumu a vývoja v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky
integruje špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva troch akademických
inštitúcií so sídlom v Nitre - SPU,UKF a ÚGBR SAV.
2.) Farmárska revue: EkonMOD milk č.1 (SK 43), 5 min., prednášajúci: Miroslav
Záhradník (VÚŽV – NPPC Lužianky)
Econ Mod Milk je softvér, ktorý vyvinuli výskumníci NPPC Nitra. Určený je pre farmárov na
sledovanie a riadenie ekonomiky stáda mliečneho dobytka. Ideálny príklad využitia
výskumu v praxi.
3.) Bezpečné a chutné potraviny (SK 6), 26 min., prednášajúci: Peter Siekel (NPPC
Lužianky)
Zdravo jesť a najmä vedieť čo jeme je hlavným motívom dokumentu o bezpečných a
kvalitných potravinách, ktoré sa vyrábajú z kvalitných poľnohospodárskych plodín.
Divákov zavedie do výskumných laboratórií, kde sa modernými molekulárno-biologickými
metódami odhaľujú a identifikujú možné baktérie, či alergény v potravinách, analyzujú
kontaminované potraviny, z ktorých v minulosti vypukli aj nebezpečné epidémie, a ktorými
sa

pravidelne

kontroluje

hygiena

a

dodržiavanie

bezpečnostných

potravinárskych výrobných prevádzkach.

13,00:

Obed pre účastníkov KPO
(zamestnanecká jedáleň internát Antona Bernoláka)

13,30:

valné zhromaždenie KPO
(zamestnanecká jedáleň internát Antona Bernoláka)

predpisov

v

PROGRAM
33. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017

Dátum: 4.10.2017 (streda)

Čas: od 9:00 do 12:00 hod.

Miesto: SPU v Nitre, kongresové centrum A. Bernoláka

9:00 -9:52

Nesmrteľný les

Za posledných niekoľko tisícročí sa európska krajina zmenila viac ako si dokážeme predstaviť. Vysušili sme
mokrade, zregulovali rieky, vyrúbali alebo premenili lesy, vyhubili veľké zvieratá. A predsa, existuje jedno miesto,
ktoré sa takmer nemení. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné
borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Je to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a
divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka. A sú to práve prirodzené, nikým neriadené procesy,
ktoré zabezpečujú pokračovanie evolúcie a prastarému limbovému lesu jeho nesmrteľnosť.

Slovenská
verzia

9:53 10:22

Karpatské bukové Karpatské bukové pralesy vytvárajú reťaz "ostrovov" pôvodného prírodného lesa. Výnimočne malá hustota
pralesy na
osídlenia tu podmienila minimálny vplyv človeka na prírodné prostredie. Horstvo ukrýva najväčšie komplexy
Slovensku
pôvodných bukových lesov v Európe. Rastú tam jedince s mimoriadnou hrúbkou a výškou kmeňov až 58 m, čo je
najväčšia nameraná výška buka v celosvetovom meradle. Karpatské bukové pralesy nám ponúkajú verný obraz
lesov, aké sa tu rozvíjali ešte pred príchodom človeka.

Slovenská
verzia

10:23 10:47

LESY alebo
HOLINY

Chceme zachovať pre ďalšie generácie zdravé lesy, ktoré plnia všetky verejnoprospešné funkcie, alebo im chceme
zanechať holiny porastené krovím? Film "Lesy alebo holiny" názorne poukazuje na rozdiel stavu kalamitných holín,
keď môžu lesníci odborne pracovať a keď im je v tom bránené. Porovnáva vývoj lesných spoločenstiev v lokalite
Orsblie, ktoré postihla kalamita v roku 1996 a v lokalite Nízke Tatry,ktoré postihla kalamita v roku 2004.

Slovenská
verzia

10:48 10:54

Vyberte si
vidiecku
alternatívu

Anne Giraud (28) a Remi Lonjon (30) si s pomocou organizácie Terre de Lien založili svoj malý organický sad s
drobným ovocím v blízkosti obce La Brigue na juhu Francúzska. Na farmárskych trhoch prostredníctvom AMAPu
(komunity podporujúcej drobných poľnohospodárov) okrem organického ovocia, marmelád a a sirupov predávajú
aj vajíčka od svojich 60 sliepok.

Slovenská
verzia

10:55 11:00

Farmárska
komunita
Heggelbach:
Žijeme a
pracujeme spolu

Heggelbach je dynamická farmárska komunita na juhu Nemecka. Obrábanie pôdy, pestovanie zeleniny, chov
dojníc, výroba syra, prasce, ovce a ešte mnoho iného. Všetko toto zvláda 6 rodín, ktoré spolu pracujú a žijú na
farme s rozlohou 170 ha. Finančná štruktúra tejto komunity funguje tak, že mladý začínajúci farmár, ktorý sa chce
ku komunite pripojiť, nemusí zložiť žiadny počiatočný kapitál.

Slovenská
verzia

11:00 11:05

Ask Rasmussen
dodáva zeleninu
do reštaurácii
svetovej triedy

Hugo a Marielle si v roku 2002 založili farmu na krásnom mieste na Lofotských ostrovoch. Dnes doja 140 kôz a
časť mlieka zpracovávajú na syr.

Slovenská
verzia

11:06 11:11

Ask Rasmussen
dodáva zeleninu
do reštaurácii
svetovej triedy

Ask Rasmussen (27) postupne preberá Kiselgården od svojich rodičov. Kiselgården je jednou z najstarších
biodynamických fariem v Dánsku. Ask pestuje rôzne druhy zeleniny a dodáva ich do mnohých reštaurácii s
Michelinovou hviezdou, ako sú NoMa a Geranium.

Anglická
verzia

11:12 11:18

Vyberte si
vidiecku
alternatívu

Anne Giraud (28) a Remi Lonjon (30) si s pomocou organizácie Terre de Lien založili svoj malý organický sad s
drobným ovocím v blízkosti obce La Brigue na juhu Francúzska. Na farmárskych trhoch prostredníctvom AMAPu
(komunity podporujúcej drobných poľnohospodárov) okrem organického ovocia, marmelád a a sirupov predávajú
aj vajíčka od svojich 60 sliepok.

Anglická
verzia

11:19 11:25

Prevzatie mliečnej Minulý rok Moritz Schäfer {26) prevzal do vlastníctva bežnú mliečnu farmu. V súčasnosti je z nej organická farma,
farmy v Nemecku kde na 95 hektároch pôdy chová 60 dojníc. Moritz síce nepochádza z farmárskej rodiny, ale práve vďaka pomoci
svojej rodiny, hlavne otca, a priateľov mohol premeniť svoj sen na skutočnosť. Pozrite si dokument o nadšenom a
politicky angažovanom farmárovi, ktorý prijal výzvu a dokázal prevziať do vlastníctva pomerne veľkú farmu v
Nemecku.

Anglická
verzia

11:26 11:31

Emanuela Russo a Emanuela Russo, ktorá pochádza z Talianska, a Fergal Anderson z Írska niekoľko rokov pracovali pre rôzne
Fergal Anderson - organizácie v Európe i za jej hranicami. Politicky sa angažovali a okrem iných pracovali aj pre Via Campesinu, čo je
Roľníctvo v Írsku medzinárodná organizácia združujúca poľnohospodárov. Nechceli však len viesť kampane, hovoriť a písať o tom, čo
obhajujú, chceli to uplatňovať v praxi. V septembri 2011 sa Emanuela a Fergal presťahovali na vidiek a založili si
svoju farmu.
Včelie pastviny
V Maďarsku sa nachádza viac ako 1 milión včelích úľov. Ich hustota v posledných pár rokoch výrazne vzrástla a
patrí medzi najvyššie vo svete. Zároveň sú však rastliny, ktoré predstavujú zdroj peľu a nektáru, ako napríklad agát,
glejovka, beztvarec, pajaseň či zlatobyľ označované ako invazívne a dochádza k ich radikálnemu ničeniu.
Nesprávnym použitím pesticídov vystavujeme včely chemikáliám, ktoré ich veľmi často usmrcujú. Ak chceme
ochrániť tento hmyz, ktorý nám zaistí dostatok prospešného opelenia, je nevyhnutné, aby včelári, poľnohospodári,
lesníci, ochrancovia prírody a ľudia pri moci nadviazali medzi sebou konštruktívny dialóg.

Anglická
verzia

11:32 12:03

Anglická
verzia

PROGRAM
33. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017

Dátum: 5.10.2017 (štvrtok)
9:00 - 9:35

Pôda pre našu
obživu

Čas: od 9:00 do 15:00 hod.

Miesto: SPU v Nitre, kongresové centrum A. Bernoláka

Ukázalo sa, že prístup k poľnohospodárskej pôde sa pre ekologických farmárov v Európe stal prekážkou pri
Anglická
zlepšovaní nášho potravinového systému. Tento 34-minútový film sleduje Gavina Bridgera potom, čo jeho
verzia
komunitou podporovaná farma musí na základe nariadenia uvoľniť pôdu, na ktorej sa nachádza. Keď Gavin zistí, že
hľadanie novej pôdy je vážnym problémom, vydáva sa na cestu po Európe, aby sa stretol s pestovateľmi a
organizáciami, ktoré sa zaoberajú otázkami poľnohospodárskej pôdy.

9:36 - 10:02 GEODERMA - živý Pôda predstavuje život na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Vzácna alebo obyčajná, živá Česká
plášť planety Země či neživá, strátená a nenahraditeľná. Čo dnes vlastne o pôde vieme? A ako s týmito poznatkami nakladáme? Ako sa verzia
človek stará o pokožku našej matky Zemi, o Geodermu? Na tieto otázky odpovie sprievodca dokumentom pôdny
biológ Ladislav Miko.
10:03 10:29
10:30 10:35

Nedej se: Půda na
zabití
Pôda

10:36 -10:50 Agrokruhy Jána
Šlinského – malá
ekologická rodinná
farma

Dokument Pôda na zabitie je o tom, ako sa dnes zaobchádza s poľnohospodárskou pôdou, ktorej existencia a kvalita
je, aj keď si to doteraz málo uvedomujeme, nevyhnutná na prežitie ľudstva.
Pôda je v rozsahu ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý sa v našich klimatických podmienkach vytvorí
za 5- až 6-tisíc rokov. Globálne zmeny – predovšetkým dôsledky klimatickej zmeny, prispievajú k úbytku a
zhoršovaniu kvality pôdnych zdrojov. Viete si predstaviť, že by sa zo Žitného ostrova, najúrodnejšej časti našej
krajiny stala pustatina? Dokument nás zavedie do ďalekej, pre niekoho možno až fiktívnej budúcnosti, kde Žitný
ostrov už neexistuje. Na zachovanie pôdy ako prírodného zdroja je potrebné, aby sme sa viac venovali pôde ako
základnému predpokladu života na Zemi spolu s vodnými zdrojmi.

Česká
verzia
Slovenská
verzia

Krátký film z návštevy na farme Jána Šlinského v Senci, ktorý tu pestuje bio zeleninu pomocou Agro Kruhov, ktoré
Slovenská
vymyslel a propaguje. Návšteva na farme sa uskutočnila v rámci medzinárodného projektu Permakultúrne farmy
verzia
2017. Ján Šlinský je človek veľmi dobre známy v ekologických kruhoch vďaka svojmu nadšeniu pre ekologické
pestovanie zeleniny, znalostiam ako biologickým a ekologickým tak i technologickým, duchu vynálezcu a bojovníka v
jednom, nekompromisným názorom i nespornému rozprávačskému talentu. Systém Agrokruh je celostný prístup k
pestovaniu zeleniny a zahŕňa technológiu i metodiku pestovania, systém financovania a systém distribúcie
produkcie pomocou metód komunitou podporovaného poľnohospodárstva.

10:51 11:29

Farmári pôdy

Citlivý portrét piatich holandských farmárov, ktorí použili vlastný spôsob ako sledovať a vylepšovať pôdu a tak
pestovať zdravé potraviny bez toho, aby ničili krajinu. Film poskytuje nový pohľad na pôdu a niekedy aj prekvapivé
informácie o vesmíre pod našimi nohami, ktorý tak často berieme ako samozrejmosť. Po filme možno začneš inak
záhradkárčiť.
11:30 Pangaea - záchrana Rozprávanie s Ľudovítom Vaššom o sadovníctve, záchrane starých odrôd a činnosti občianskeho združenia Pangaea.
11:44
starých odrôd
Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje ochrane prírody a
hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia.
Exkurzia sa uskutočnila v rámci medzinárodného projektu Permakultúrne farmy 2017.
11:45 -11:52 Pestovanie a
Repka sa na Slovensku v ekorežime pestuje len na 0,4 % z celkovej výmery repky. Hlavnou príčinou je nízka úroda
ochrana biorepky ekorepky, ktorá je dôsledkom problematického zabezpečenia adekvátnej výživy a ochrany tejto plodiny v
ekorežime. Napriek všetkému je však možné túto plodinu pestovať aj so ziskom. Treba však dodržiavať všetky
agrotechnické odporúčania (striedanie plodín, príprava pôdy orbou, sejba do širších riadkov, výber lacnejších
líniových odrôd, ochrana plečkovaním, atď.).
11:53 Ochrana poľných
Film predstavuje možnosti biologickej ochrany porastov kukurice proti jednému z jej najnebezpečnejších škodcov –
12:04
plodín: biologická víjačke kukuričnej. Jednou z najúčinnejších metód boja proti nej je používanie parazitického hmyzu s názvom
ochrana proti
Trichogramma. Nezabúdame ani na preventívne opatrenia, ktoré pomáhajú znižovať invázny tlak toho škodcu na
víjačke kukuričnej porasty kukurice.

Anglická
verzia

12:05 12:13

Slovenská
verzia

Biologická ochrana Nový invázny škodca – štítnička morušová, ohrozuje naše ovocné sady. Akým spôsobom možno proti nej bojovať?

Slovenská
verzia

Slovenská
verzia

Slovenská
verzia

12:14 -12:20 Prečo by sme mali
pestovať viac
strukovín

Strukoviny sú jediným druhom plodín, ktorý dokáže vychytávať dusík z ovzdušia, a teda nepotrebuje žiadne dusíkaté Slovenská
hnojivá. Strukoviny sú dôležité v procese striedania plodín a majú pozitívny vplyv na nasledujúcu úrodu. Kvitnúce
verzia
strukoviny ponúkajú potravu bzučiacim včelám a kolibríkom. Tento film je súčasťou nemeckej kampane v rámci
Medzinárodného roka strukovín, ktorým bol rok 2016. Cieľom kampane bola propagácia domácich strukovín, ako sú
hrach, fazuľa, bôb, ale aj sója - nový druh plodiny v Nemecku. Film poukazuje na environmentálny význam
strukovín v nemeckom poľnohospodárstve a usiluje sa spotrebiteľom priblížiť ich pozitívnu úlohu v modernom
poľnohospodárstve.

12:21 -12:27 Pestovanie klíčkov:
výhodné
podnikanie bez
pôdy

Ako môžete farmárčiť bez pôdy? Skúste klíčky. V roku 2009 založil Darragh Flynn (27) farmu Happy Pear Living
Foods Farm. V súčasnosti pestuje zelenú pšenicu a rôzne druhy klíčkov, ako sú klíčky fazule, slnečnice, cíceru,
lucerny, póru atď. Svoje produkty dodáva po celom Írsku a dokazuje nám, že aj bez pôdy je možné založiť si
životaschopný podnik. Stačí zohnať pár kamiónových návesov z druhej ruky a začať.

Prestávka: od 12:30 do 13:30

Anglická
verzia

13:30 13:41

Nové národné
plemeno:
slovenská dojná
ovca

Film predstavuje nové slovenské národné plemeno oviec – slovenská dojná ovca, ktoré bolo vyšľachtené v
spolupráci vedy výskumu a praxe a bolo uznané koncom mája t.r. V dokumente vystupujú zástupcovia autorít,
zainteresovaných v šľachtení tohto moderného výkonného plemena. Odborný poradca Milan Margetín prezentuje
kľúčové vlastnosti plemena a v závere predstavujeme aj NAJlepší chov tohto plemena podľa výsledkov kontrolnom
liekovej úžitkovosti za rok 2016 AGRO-RACIO Liptovský Mikuláš.

Slovenská
verzia

13:42 13:48

Ovce plemeno
Assaf

Tlak na znižovanie cien mlieka spôsobuje zmeny v chove oviec. Na Slovensku sú prvé ovce plemena Assaf, ktoré
môžu dosiahnuť dvojnásobnú dojivosť oproti doteraz chovaným plemenám. Budú sa však chovať ako
vysokovýkonné dojnice u kráv – iba v maštali.

Slovenská
verzia

13:49 14:04

Cesty Paňovského
mlieka

Film zachytáva pohľad na súčasný stav výroby a predaja surového kravského mlieka v podmienkach PD Paňovce z
regiónu Košice - okolie. Farmár z PD si kladie za úlohu rozšíriť spôsoby jeho využitia a hľadá cesty na pridanie
hodnoty vlastného produktu - mlieku.

Slovenská
verzia

14:05 14:09

Zdravé a chutné
mlieko

Dokument poukazuje na skutočnosť, že sa stále častejšie zaujímame o to, z akých produktov sú vyrobené potraviny, Slovenská
ktoré denne konzumujeme. Dôsledkom je zvyšujúca sa životná úroveň. Uvedomujeme si, že kvalitná potravina môže verzia
byť vyrobená iba z kvalitných surovín. V prípade živočíšnych produktov platí, že ak ich chceme konzumovať vo
vysokej kvalite, môžu ich produkovať iba zvieratá, ktoré chováme v primeraných podmienkach. Aj preto sa začal
čoraz viac spomínať kódex chovateľa zvierat a znovu sa „oprášilo“ päť slobôd zvierat.

14:09 14:14

Farmárska revue: Chov mäsového hovädzieho dobytka na strednom Slovensku v ekologicky čistých podmienkach. Farmári zároveň
Ekologický bitúnok prevádzkujú ekologický bitúnok. Porážka zvierat bez transportu a šetrným spôsobom sa odráža aj na vynikajúcej
Turová
kvalite mäsa pre zákazníkov.

Slovenská
verzia

14:15 14:30

16. chovateľský
Film obsahuje zostrih najzaujímavejších momentov prestížnej chovateľskej prehliadky slovenského strakatého
deň hospodárskych dobytka, ktorú zorganizoval v Prešove Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka na Slovensku - družstvo a
zvierat
ktorej mediálnym partnerom bol Slovenský CHOV, ktorý je prihlasovateľom tejto snímky.

Slovenská
verzia

14:31 15:02

Uchovanie
životného
prostredia a
zdravej výživy

Slovenská
verzia

Prerod poľnohospodárskej výroby na úroveň ekofariem.

