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Znamy najlepszych polskich rolników i rolniczki!
[Aktualności]
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Wielki finał Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik– Farmer Roku” wyłonił
nowych laureatów.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
Udana interwencja polskich producentów drobiu
Zbliża się Europejskie Forum Rolnicze 2019
Wybrano najlepszych polskich rolników!

Udana interwencja polskich producentów drobiu
Przedstawiciele Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
interweniowali w głośnej sprawie obchodzenia unijnego prawa celnego przez ukraińskich
dostawców drobiu na rynek Unii Europejskiej. Zaangażowanie członków w kwestię zwrócenia
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uwagi reprezentantów Komisji Europejskiej i Copa-Cogeca na nieuczciwość naszych wschodnich
sąsiadów przynosi pierwsze efekty. – Przedstawiciele KE rozpoczną niebawem inspekcję
ukraińskiego nadzoru nad produkcją drobiu – napisał na stronie związku prezes zarządu PZZHiPR
Andrzej Danielak.

– Niewątpliwie nie bez znaczenia było nagłaśnianie tego problemu zarówno w Polsce, jak i w innych
krajach Unii Europejskiej, w których ten proceder obchodzenia prawa zaburza rynek mięsa
drobiowego – dodał. Jednocześnie Danielak zastanawia się, czy fakt, że UE udzieliła Ukrainie
pomocy w wymianie gospodarczej ze względu na trudną sytuację tego państwa nie spowoduje, że
wymiana taka stanie się zbyt jednostronna.
Źródło: Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

Zbliża się Europejskie Forum Rolnicze 2019
Ruszyła bezpłatna rejestracja na drugą edycję Europejskiego Forum Rolniczego. Impreza odbędzie
się w dniach 1–2 marca w Jasionce nieopodal Rzeszowa. Do udziału w tym prestiżowym
wydarzeniu zaproszeni się rolnicy i inni przedstawiciele branży agro (w tym naukowcy i politycy)
z całej Europy. Tegoroczna odsłona to m.in. debaty z udziałem przedstawicieli polskiej
i międzynarodowej polityki, obejmujące najważniejsze zagadnienia dotyczące rolnictwa
i produkcji rolno-spożywczej w 2019 roku. Poruszany będzie m.in. temat stanu i perspektyw
rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Wszyscy
uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z nowinkami w zakresie produkcji rolnej, jej jakości,
finansowania oraz obniżania kosztów.
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Do udziału w debacie zaproszono m.in. komisarza UE ds. rolnictwa Phila Hogana, który potwierdził
już swoje przybycie. Aby wziąć udział w EFR, trzeba zarejestrować się na stronie
www.forum.jasionka.pl, a potem odebrać bezpłatną wejściówkę w miejscu wydarzenia.
Bezpłatna rejestracja potrwa do 25 lutego. Warto zapisać się jak najszybciej, bo liczba
miejsc jest ograniczona.
Źródło: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Wybrano najlepszych polskich rolników!
Za nami 25. Gala Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik– Farmer Roku”. W jubileuszowej edycji
wzięło udział 263 kandydatów, do finału zakwalifikowało się 21 osób. Kapituła konkursu
wyłoniła ośmiu laureatów w pięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika – Farmera
Roku” i statuetkę „Złotego Jabłka”. – Ten konkurs ma swój prestiż i śmiało można powiedzieć,
że jego laureaci należą do elity polskich rolników – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski podczas wręczenia nagród. Jak zwykle szef resortu zwrócił uwagę, jak
ważna jest jedność polskich rolników, ich wspólne działania i zaangażowanie na rzecz
społeczności lokalnych. Przypomniał również, że nie mniej istotną kwestią jest więź między
rolnikami a przetwórcami.
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– Dlatego ważne jest Porozumienie Rolnicze, które odbędzie się już 20 lutego. Podczas tej debaty
powinniśmy się wspólnie zastanowić, jak rozwiązać problemy występujące w rolnictwie – powiedział
Ardanowski. Na zakończenie przemówienia minister pogratulował wszystkim laureatom i życzył im
dalszych sukcesów. Celem konkursu „Rolnik – Farmer Roku”– jak można przeczytać na stronie
organizatorów – jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy
dzięki pomysłowości i inicjatywie potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się
rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Nazwiska tegorocznych laureatów
można znaleźć na stronie: kowr.gov.pl.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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