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Każda para rąk na wagę złota – ścigamy się w porządkach!
[Aktualności]
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W najbliższą sobotę w wielu miejscach na świecie rozmaite społeczności wsi
i miast spotkają się, by wspólnie sprzątać swoje okolice. Akcję promuje
hasztag #TrashTag challenge. Wiele polskich miejscowości już przyłączyło się
do „wyzwania”.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń
• Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich
• #TrashTag challenge, czyli wiosenne porządki

Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń
Komisja Europejska podjęła decyzję o skróceniu z 15 do 7 dni okresu ważności badań
próbek krwi od świń pozwalających (z wynikiem ujemnym) na ich przemieszczanie,
określonym w art. 8 Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. Strona
polska sprzeciwiała się takiej decyzji. Producenci świń na ogół oczekują na wynik badania i decyzję
Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą przemieszczanie świń z gospodarstwa minimum
od 3 do 5 dni. Niekiedy nawet dłużej, więc rolnikowi zostaje niewiele czasu na zorganizowanie
dostawy do zakładów mięsnych.
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Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
z prośbą o podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu
przejściowego stosowania nowych przepisów. Pozwoli to na dostosowanie się gospodarstw
rolnych z terenów objętych ASF, służb weterynaryjnych oraz zakładów mięsnych do nowych
warunków przemieszczania zwierząt.
Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich
Kancelaria Prezydenta organizuje cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców
obszarów wiejskich”. Jedna z nich odbyła się przedwczoraj w Przysieku. Podczas takich
spotkań przedstawiciele wybranych resortów prezentują zagadnienia ważne dla
mieszkańców wsi, zarówno z perspektywy rozwoju rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. –
Chcemy, by polska wieś była miejscem, gdzie ludzie czują się dobrze, gdzie chcą mieszkać
i realizować swoje życiowe aspiracje i marzenia – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski. − Rolnictwo wymaga ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych
rozwojem rolnictwa i wsi. Dziś są prezentowane różne propozycje, różne narzędzia, które
można wykorzystywać – kontynuował.
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Szef resortu przypomniał między innymi najnowsze zmiany przepisów, dające rolnikom
możliwość sprzedaży detalicznej wytworzonych w gospodarstwie artykułów rolnospożywczych oraz uproszczone przepisy dotyczące zakładania tzw. MOL-i – działalności
marginalnej, ograniczonej i lokalnej bez zgody powiatowego lekarza weterynarii i konieczności
przygotowywania kosztownych projektów technologicznych. − Wprowadziliśmy, prawdopodobnie
najlepsze w UE przepisy dotyczące bezpośredniej sprzedaży, rolniczego handlu detalicznego. Dają
one możliwość produkowania na rynek znakomitej żywności, także małym, rodzinnym
gospodarstwom – dodał Jan Krzysztof Ardanowski.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

#TrashTag challenge, czyli wiosenne porządki
W najbliższą sobotę w wielu miejscach na świecie rozmaite społeczności wsi i miast
spotkają się, by wspólnie sprzątać swoje okolice. Akcję promuje hasztag #TrashTag challenge.
Wiele polskich miejscowości już przyłączyło się do „wyzwania”. Chodzi o to, by zrobić sobie
zdjęcie w miejscu, które zamierzamy posprzątać, a potem kolejne – już wysprzątane.
Następnie taki pakiet fotografii odpowiednio otagować (#TrashTag) i zamieścić w mediach
społecznościowych.
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Galeria „przed i po” ma uświadomić szerokiemu gronu odbiorców skalę zjawiska, jakim jest
wielkie wysypisko śmieci, które sami tworzymy. Jednym z działań jest podlaska „Operacja
Czysta Rzeka”. Na stronie pomysłodawców czytamy: Każdego roku wiosna odsłania całe sterty
śmieci, które zalegają w zaroślach, zagajnikach i na polanach przylegających do koryta rzeki.
A i sama rzeka szczególnie wiosną jest równie zaśmiecona. Trudno jest pogodzić się z takim
stanem rzeczy […]. Dlatego bez oglądania się na nikogo postanowiliśmy zrobić coś, co wydaje nam
się oczywiste. Więcej informacji o projekcie #TrashTag challenge tutaj.
Źródło: Witryna Wiejska
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