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1.3. Občianske združenie Slovenský cesnak.
Občianske združenie Slovenský cesnak vzniklo v roku
2013, ako reakcia na postoje našej spoločnosti k producentom
poľnohospodárskych produktov ale aj spotrebiteľom ale aj na kvalitu
našich potravín, osobitne cesnaku.
Občianske združenie
SLOVENSKY CESNAK je dobrovoľná nepolitická záujmová
organizácia zoskupujúca profesionálov, laikov, inštitúcie, právnické
osoby s podobnými záujmami, cieľmi a svetonázorom.
Hlavným poslaním združenia je podpora obnovy pestovania
a presadzovania
spotreby
cesnaku
–
ako
tradičnej
poľnohospodárskej kultúry na Slovensku, výchova a vzdelávanie
k tradičným hodnotám, zvykom a znalostiam s pestovaním
cesnaku. Združenie sa venuje i šíreniu povedomia hodnote
a identite slovenského cesnaku s dôrazom na povznesenie úrovne
vedomostí u pestovateľov i spotrebiteľov v Slovenskej republike a
vo svete.
Cieľom je vytvárať a rozvíjať trvalo udržateľné príležitosti pre sociálno-ekonomické a kultúrne
posilnenie vidieka - s dôrazom na vzdelávanie k tradičným a etickým hodnotám.
A aká je naša vízia do budúcnosti. Úloh ktoré máme naplánované je veľa. Z najdôležitejších je
potrebne spomenúť snáď tieto
- Riešiť spoločnú obchodnej politiky členov, slovenských agrofarmárov, pestovateľov cesnaku,
stanoviť jednotný marketing, obsluhu obchodných aktivít a tým zvýšiť odbytové možnosti
slovenských pestovateľov. Sprístupniť reálne odbytové linky v existujúcom trhu pre prosperitu
spoločenstva.
- Zozbieranie genofondu cesnaku, odrôd ale i ekotypov dlhodobo pestovaných na Slovensku.
Zbierka by mala slúžiť v budúcnosti ako východiskový zdroj pre šľachtenie Slovenských odrôd
- Certifikácia slovenského cesnaku. Materiál a metodika je v súčasnom období pripravená,
a s certifikáciou by sa malo zažať už v nasledujúcej úrode (úroda r. 2015)
- Organizovanie odborných podujatí a školení nielen pre pestovateľov ale i pre záujemcov
cesnak. I. ročník odborného podujatia pripravujeme na február 2015 (pokiaľ máte záujem
o účasť pošlite nám kontaktný mail)
- Organizácia propagačných akcii. Dňa 13.9.2014 sa uskutočnil nultý ročník Kráľovského
festivalu cesnaku. Niesol sa v duchu cesnaku. V budúcom roku (r.2015) pripravujeme prvý
ročník. Záujemcovia ktorí majú záujem či už ako návštevníci alebo vystavovatelia či predajcovia
kontaktujte nás, poskytneme Vám podrobnejšie informácie na maile ozcesnak@gmail.com
- Vydávanie odborných publikácii na tému pestovane cesnaku, farmárčenie a pod. V súčasnosti
pripravujeme prvú publikáciu o pestovaní cesnaku
- Pripravujeme projekt stálej poradenskej služby pre pestovateľov cesnaku. Úlohou by malo byť
riešenie problémov u pestovateľov, ak sa vyskytnú na odbornej úrovni.
- Pripravujeme projekt „Pomoc začínajúcim farmárom“ Pomoc predpokladá pomoc začínajúcim
farmárom, pestovateľom cesnaku ale i iných komodít. Reálnou pomocou by mali byť projekty
ako podnikateľské tak marketingové, kde by začínajúci farmár dostal do ruky plán podľa
ktorého by mal začať
Úloh je podstatne viac, preto privítame akúkoľvek spoluprácu nielen priamo súvisiacu
s pestovaním cesnaku či iných poľnohospodárskych komodít, ale hľadáme možnosti partnerstiev,
ktorých výsledkom bude naviazanie poznatkov na výrobu v existujúcich farmách či spoluprácu
odborníkov, štátnych či mimovládnych inštitúcii
Nenašli ste informáciu ktorú ste hľadali, prípadne sa chcete podeliť s Vašimi poznatkami, napíšte info@biokonzult.sk

