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Dziś w Aktualnościach rolniczych:
Trwają Targi World Food 2018. „Istotne jest promowanie narodowych tradycji kulinarnych”
Andrzej Duda podpisał ustawę o GMO
Nowy program dla rolników. Skorzystają seniorzy

Trwają Targi World Food 2018. „Istotne jest promowanie
narodowych tradycji kulinarnych”
Targi World Food 2018 pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także pod
patronatem Krajowego Ośrodka Rolnictwa właśnie trwają w Warszawie. Różnorodność produktów
prezentowanych podczas targów jest bardzo duża. Są tu: wędliny, warzywa i owoce oraz ich
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przetwory, a także nabiał, słodycze, pieczywo, wina, miody i alkohole. Swoje produkty promuje tu
ponad 300 wystawców, z czego 40 proc. to firmy zagraniczne.

Targi to możliwość nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych.

Targom towarzyszą ciekawe panele dyskusyjne i konferencje, które są świetną okazją do wymiany
poglądów i zapoznania się z opiniami tych osób, dla których branża spożywcza jest ważnym
sektorem polskiej gospodarki.
Wiceminister Jacek Bogucki powiedział na jednym z paneli, że to ogromne wyzwanie dla całej branży
rolno-spożywczej, a także dla resortu rolnictwa, aby stworzyć odpowiednie regulacje pozwalające na
jak najlepsze wykorzystanie produktów od pola do stołu. Zaznaczył też, że wieloma produktami
można zachęcić konsumentów poprzez tradycyjne dania, zaznaczając, że tradycja jest bardzo
ważnym elementem promocji Polski i polskich produktów.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
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Andrzej Duda podpisał ustawę o GMO
Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy o organizmach i mikroorganizmach genetycznie
zmodyfikowanych. Za główny skutek noweli ustawy ma być utworzenie rejestru upraw genetycznie
modyfikowanych.

Ustawa o GMO wprowadza rozwiązania prawne, które wykluczą wszystkie uprawy genetycznie
modyfikowane z polskiego rolnictwa.
fot. fotolia.pl

Wedle ustawy, ma być utworzony specjalny rejestr. Aby móc się do niego wpisać i uprawiać GMO,
trzeba będzie uzyskać zgodę od wszystkich właścicieli nieruchomości w promieniu 30 kilometrów od
granic działki. Będzie też potrzebna specjalna dokumentacja, m.in. taka, która potwierdzi, że uprawa
nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
Ustawa wprowadza jednocześnie szczegółowe rozwiązania prawne, które mają wykluczyć wszystkie
uprawy genetycznie modyfikowane z polskiego rolnictwa.
Źródło: Kancelaria prezydenta
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Nowy program dla rolników. Skorzystają seniorzy
W resorcie rolnictwa odbyła się konferencja inaugurująca nowy, pilotażowy program dla rolników
„Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”. Na spotkaniu obecny był m.in. wiceminister Rafał Romanowski,
który przedstawił założenia programu dla seniorów.

Pamięta się o uniwersytetach trzeciego wieku dla osób starszych, ale niekoniecznie pamięta się
o zadbaniu o osoby w podeszłym wieku z obszarów wiejskich – podkreślił wiceminister.
fot. fotolia.pl

– Przed Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nowe zadania, które potwierdzają potrzebę
istnienia tej instytucji dla dobra rolników i obszarów wiejskich – tak mówił podsekretarz stanu Rafał
Romanowski, który wypowiadał się w imieniu ministra rolnictwa. − Pamięta się o uniwersytetach
trzeciego wieku, o dziennej rehabilitacji dla osób starszych, ale niekoniecznie pamięta się o tym dla
osób z obszarów wiejskich. Stąd między innymi działania podejmowane obecnie przez KRUS –
podkreślił.
Co dostanie rolnik senior? Program, którego realizacja przewidziana jest do 2020 roku zakłada m.in.:
kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym,
kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym,
krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach
wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
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