SADJARSKI POSVET 2022
Torek, 23.8.2022, ob 9. uri, dvorana 5
9.00-9.05

Pozdrav direktorice GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (dr. Tatjana
Zagorc, 5’)

9.05-9.15

Nagovor državne sekretarke na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(Tatjana Buzeti, 10’)

9.15-9.45

Stanje in napoved pridelka jabolk in hrušk v letu 2022 (dr. Vesna Miličić, sekretarka
Združenja za sadjarstvo pri GZS Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, 30’)

9.45-10.45

Okrogla miza: “Prihodnost slovenskega sadjarstva – ali bomo sploh lahko še
pridelovali sadje?” (60')

Dogodka se bo, predvidoma po 10. uri, udeležila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko.
Izhodišče: V Sloveniji smo pri uporabi pesticidov v povprečju držav EU, pa vendar nam cilji
Evropskega zelenega dogovora in strategije »Od vil do vilic« nalagajo 50 % zmanjšanje uporabe
kemičnih in najnevarnejših pesticidov. Po ugotovitvah UVHVVR v Sloveniji največ k strukturi uporabe
kemičnih pesticidov prispevata sadjarstvo in vinogradništvo. V juniju 2022 je bil objavljen predlog EU
uredbe o trajnostni rabi pesticidov, kjer so zahteve za Slovenijo še bolj ostre, saj predvidevajo 58 %
zmanjšanje uporabe in tveganja fitofarmacevtskih sredstev (FFS) do leta 2030 glede na izhodiščno
obdobje. V okviru predstavitev osnutka Strateškega načrta skupne kmetijske politike po 2023 so bili
s strani deležnikov izraženi številni pomisleki glede ciljev zmanjševanja uporabe fitofarmacevtskih
sredstev, nezagotavljanja ustreznih alternativ in pomanjkljivega prenosa znanja do uporabnikov ter s
tem posledično zmanjšana konkurenčnost slovenskega sadjarstva v primerjavi z drugimi državami.
Nenazadnje je s tem znatno ogroženo zagotavljanje samooskrbe s slovenskim sadjem, ki je po
podatkih SURS najnižja do sedaj – v lanskem letu se je znižala za 22 odstotnih točk na 14 odstotkov,
kar je alarmantno. Prihodnost razvoja slovenskega sadjarstva v luči novih predlogov EU zakonodaje
je pred velikimi izzivi in zato letos to tematiko postavljamo v ospredje sadjarskega posveta na katerem
bomo z izbranimi gosti poskušali odgovoriti na številna odprta vprašanja.
Gostje okrogle mize:
- Franc Bogovič, EU poslanec
- Dr. Katja Bidovec, UVHVVR, Sektor za FFS
- Branko Zupančič, podpredsednik GIZ fitofarmacije
- Dr. Blaž Germšek, KIS, vodja centra za raziskave in poskusništvo Jablje
- Dr. Metka Hudina, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, strokovna predstavnica Združenja za
sadjarstvo pri GZS-ZKŽP
- Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri ZSPM in mlada sadjarka
Razpravo okrogle mize bo povezovala: Katja Kresse, GIZ fitofarmacije
10.45-11.00

Razprava in zaključek dogodka (15')

Po 11. uri

Druženje na razstavnem prostoru GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih
podjetij v hali A
Ves čas trajanja sejma bo na razstavnem prostoru GZS-ZKŽP v hali A
potekala razstava sezonskega slovenskega sadja.
* Organizator dogodka si pridružuje pravico do spremembe programa.

