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Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. identyfikacja
zwierząt
Autor: Agata Piechota
Data: 16 lutego 2018

Irlandczycy udowadniają, że identyfikacja zwierząt nie musi być
czasochłonna. Zasady uboju zwierząt ulegają modyfikacji, a zdrowie rolników
się pogarsza. O tym wszystkim dowiesz się z aktualnego wydania 100 sekund.

Wkrótce minie termin złożenia wniosków o zwrot za paliwo rolnicze.

Zwrot za paliwo rolnicze
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków o zwrot za paliwo rolnicze, zakupione od
początku sierpnia 2017 r. do końca stycznia br. Z filmu dowiesz się, kiedy mija termin złożenia
dokumentów oraz ile wynosi stawka zwrotu za 1 litr.

Ułatwienie uboju na użytek własny
Trwają prace nad ułatwieniem uzyskania zezwolenia na ubój zwierząt. Wymagania mają zostać
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obniżone tak, by uboju na użytek własny dokonać mogła każda osoba pełnoletnia, która posiada
odpowiedni poziom kwalifikacji. Co go potwierdzi?

Steki z kangura i krokodyla
Polacy coraz chętniej eksperymentują w kuchni. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie,
popularna sieć hurtowni wprowadziła do oferty egzotyczne mięso. Klienci mogą nabyć
m.in. steki z kangura i krokodyla.

Cainthus to innowacyjny system identyfikacji krów poprzez odczytanie ich unikalnych rysów twarzy.
fot. www.cainthus.com

Innowacyjna identyfikacja zwierząt
Cainthus to nowoczesny system identyfikacji zwierząt, opracowany przez braci Davida i Rossa
Huntów. Pozwala on na rozpoznanie krowy poprzez odczytanie jej unikalnych rysów twarzy.
Na ile szacowana jest niezawodność aplikacji?

Problemy zdrowotne rolników
Wyniki badania Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie nie są optymistyczne. Brak profilaktyki
i ignorowanie pojawiających się symptomów sprawiają, że stan zdrowia polskich rolników ulega
pogorszeniu. Która choroba jest prawdziwą plagą?
Wystarczy tylko 100 sekund, aby być na bieżąco!
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