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Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" rozstrzygnięty!
Autor: materiały firmowe
Data: 3 października 2017

22 września 2017 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR)
nagrodziło finalistów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Organizatorem był KRUS, a nagrody wręczono podczas uroczystej gali
w ramach Agro Show w Bednarach.
Jednym z finalistów jest małżeństwo Pietrzaków. Państwo Agnieszka i Leszek posiadają
gospodarstwo we Franopolu w woj. łódzkim. Otrzymali nagrodę specjalną – voucher na pobyt w SPA
– za odpowiedzialne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin.
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Finaliści konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – Państwo Pietrzakowie za swoje podejście do
używania ŚOR otrzymali nagrodę specjalną.

Bezpieczne gospodarstwo rolne z myślą o przyszłości
– Dla nas bezpieczeństwo uprawy i produkcji rolnej jest bardzo ważne. Dzięki temu mamy smaczne
i zdrowe owoce, dobrą reputację wśród odbiorców oraz dbamy o środowisko naturalne
i bioróżnorodność. Zanim się obejrzę gospodarstwo przejmą moi synowie – chciałbym, żeby oni
przejęli ode mnie gospodarstwo w dobrej kondycji, zarówno tej ekonomicznej jak i środowiskowej.
To w naszym wspólnym interesie! – powiedział Leszek Pietrzak.
W etapie ogólnokrajowym konkursu wzięło udział szesnaście gospodarstw indywidualnych. Każde
z nich otrzymało nowoczesne kombinezony ochronne. Dostała je również baza szkoleniowa
Biura Prewencji KRUS, które od 2009 roku jest patronem kampanii PSOR „Nie tylko plony
potrzebują ochrony”.

Skąd czerpać wiedzę?

Wszystkie gospodarstwa, które wzięły udział w finałowej rozgrywce konkursu, otrzymały
kombinezony ochronne.
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– Długofalowym celem współpracy KRUS i PSOR jest zmiana oblicza polskiego rolnictwa oraz
zmiana jego postrzegania. Polscy rolnicy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że
bezpieczeństwo pracy zależy przede wszystkim od postawy człowieka, jego chęci
i zaangażowania, a także świadomości zagrożeń. KRUS od ponad 20 lat popularyzuje wiedzę,
której stosowanie w praktyce pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków, również tych
związanych z niewłaściwym stosowaniem substancji chemicznych w rolnictwie. Podczas szkoleń
czy pokazów rolnicy dowiadują się, jak właściwie przechowywać środki ochrony roślin, jak
bezpiecznie je stosować, jaka odzież zabezpiecza przed kontaktem ze szkodliwymi substancjami
oraz jak postępować z resztkami i pustymi opakowaniami – powiedział Cezary Nobis, dyrektor Biura
Prewencji KRUS.
To rolnik sam decyduje czy zachowa należytą ostrożność podczas stosowania środków ochrony
roślin. Potrzebną do tego wiedzę może czerpać z wielu źródeł. Są to przede wszystkim etykiety na
opakowaniach, zalecenia producenta, przepisy prawa czy kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.
Należy pamiętać również, że stosowanie ŚOR wymaga użycia skalibrowanego sprzętu
i certyfikowanej odzieży ochronnej.

Odpowiedzialne podejście producentów

Dyrektor Cezary Nobis z KRUS oraz Marcin Mucha, dyrektor PSOR.

Branża środków ochrony roślin, mając świadomość swojej roli w edukacji rolników, zwraca uwagę na
to, jak stosowane są ich produkty. Dlatego też dąży do poszerzania wiedzy stosujących ŚOR poprzez
szkolenia, publikacje i materiały informacyjne.
– Producenci środków ochrony roślin dokładają wszelkich starań, aby dostarczać rolnikom
specjalistycznej wiedzy pozwalającej na odpowiedzialne korzystanie z oferowanych produktów. Co
więcej, nie skupiamy się jedynie na udoskonaleniu produktów. Stale pracujemy nad innowacjami,
które zwiększą bezpieczeństwo stosowania preparatów – powiedział Marcin Mucha, dyrektor PSOR.
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Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jako reprezentant branży środków ochrony roślin, realizuje
różne projekty edukacyjne i informacyjne. Mają na celu właśnie propagowanie odpowiedzialności
w podejściu do ŚOR. Stowarzyszenie jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki
Opakowań PSOR. Promuje hasła „Liczy się każde opakowanie” oraz „Nie tylko plony
potrzebują ochrony”. Ta ostatnia akcja promuje najnowsze i najlepsze rozwiązania dotyczące
mądrego używania środków ochrony roślin. Oprócz tego prowadzona jest kampania, która ma
przeciwdziałać podrabianiu i nielegalnemu dystrybuowaniu środków. W 2015 roku PSOR
zapoczątkował kampanię edukacyjną na skalę kraju – „W ochronie koniecznej”. Jej celem jest
informowanie o najnowszych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym
stosowane są środki ochrony roślin.
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