
14:00 Hranice v sude (CZ 26 min.)
Vo víne je pravda, hovoria s obľubou ľudia vo všetkých krajinách, kde pestujú víno. Výnimkou nie sú ani vinári z
Moravy a Slovenska. Unikátny cestopis, na ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori, objavuje územia, ktoré
spája spoločná história, mentalita aj tradície. Vinárske tradície na československom pomedzí - v Skalici a Strážnici
siahajú hlboko do histórie až k samotným Rimanom, ktorí révu priniesli počas svojich výprav spolu s jarabinou.
Práve tento dlhoveký strom je stromom Slovácka.

14:30 Humínové kyseliny (SK 7 min.)
Huminové kyseliny, prirodzene obsiahnuté v pôde, môžu znížiť spotrebu antibiotík. Pretože obsah humusu v pôde
klesá a hospodárske zvieratá chováme v umelých podmienkach, potrebujeme huminové kyseliny zvieratám
podávať v krmive. Na rezistenciu voči antibiotikám, ktoré spôsobuje aj ich nadmerné používanie v chovoch zvierat,
dnes ročne vo svete zomrie 800 000 ľudí. Očakáva sa, že po roku 2050 bude zomierať viac ľudí na antibiotickú
rezistenciu, ako na rakovinu.

14:40 Didier Duedal - Orvaux - Integrovaný boj proti škodcom - zapojenie prírody (FR 3 min.)
Od roku 2010 je Poľnohospodárska komora d’Eure súčasťou siete Dephy Ecophyto. Francúzska vláda ju využíva ako
pilotný projekt, prostredníctvom ktorého chce ukázať, že je možné splniť národný cieľ a znížiť závislosť od
pesticídov o 50% za menej ako desať rokov. Táto skupina farmárov, ktorej inšpiráciou a poradcom je medzi inými aj
Bertrand Omon, sa zameriava na pestovanie širokej škály plodín, ako sú obilniny, cukrová repa, ľan a ďatelina.
Každý z týchto ôsmych filmov je aj svedectvom cesty, počas ktorej začínajú aktéri prehodnocovať celý systém
fungovania fariem.

15:45 Grassroots (AU 19 min.)
Guy Webb, odborník na pôdu, strávil roky hľadaním spôsobov ako zlepšiť stav zdevastovanej poľnohospodárskej
pôdy v Austrálii. Keď natrafí na mikrobiologický výskum, ktorý je v rámci vedy o pôde prelomový, spontánne
preberá zodpovednosť za to, aby sa tieto dôležité poznatky nestratili. Film sleduje Guya Webba a jeho priateľov ako
nepravdepodobných hrdinov pri hľadaní skutočného riešenia zmeny klímy vo svete.

15:05 Fómova hniloba a biela hniloba - dve najvýznamnejšie hubové ochorenia repky (DE 12 min.)
Fómova hniloba a biela hniloba sú dve najvýznamnejšie hubové ochorenia repky, ktoré dokážu spôsobiť závažné
straty úrody. Pomocou ohromujúcej počítačovej animácie v spojení so skutočnými zábermi snímka pôsobivo
ilustruje životný cyklus týchto dvoch hubových patogénov. Video dopĺňa sériu pod názvom Biológia hubových
patogénov, ktorá je v súčasnosti najuznávanejšou učebnou sériou videí o chorobách rastlín vo svete (distribuovaná
asociáciou APS PRESS).

15:20 Farmárčenie na úhoroch (IN 15 min.)
Dokumentárny film o úspešnom agro-projekte, ktorého iniciátorom je Centrálny inštitút pre výskum salinických
pôd. Prostredníctvom riešenia problému spojeného so salinitou pôdy má tento projekt za cieľ napomôcť rozvoj
poľnohospodárstva v pobrežnej oblasti Sundarbanu v Bengálskom zálive, ktorá je považovaná za najväčšiu riečnu
deltu vo svete. Film objektivizuje výskumné a rozvojové faktory tejto problematiky.

15:35 Trvalo udržateľný národ (IL 61 min.)
Trvalo udržateľný národ je hodinový dokument z dielne Imagination Productions. Sleduje troch ľudí, ktorí sa snažia
priniesť trvalo udržateľné riešenie pre čoraz smädnejšiu planétu. Prostredníctvom riešení vyvinutých v Izraeli, ktorý
sám nemá dostatok vody, pracujú na zmene súčasného stavu vo svete, kde každý desiaty človek nemá prístup k
neškodnej pitnej vode.
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