Spotkanie przedżniwne w Powiecie Świdwińskim
W dniu 20 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło
się spotkanie przedżniwne. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Świdwinie,
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – PZDR w Świdwinie
oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, firmy skupowe oraz
kierownicy jednostek obsługujących rolnictwo.
Spotkanie skierowane było do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich
zainteresowanych tematyką rolniczą. Szczegółowo omówiono następujące tematy:
•

Aktualną sytuację na rynku zbóż i rzepaku,

•

Wymogi jakościowe ziarna preferowane przy zakupie przez przedmioty skupujące,

•

Ponadto przedstawiono:
- prognozy plonów zbóż i rzepaku,
- możliwości magazynowe,
- zapotrzebowania podmiotów skupujących na poszczególne gatunki zbóż i rzepaku;
- prognozowane ceny skupu zbóż.
Pan Stanisław Tyszkiewicz - kierownik PZDR w Świdwinie przedstawił prognozę

plonów zbóż i rzepaku dla województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiciele firm
skupowych omówili prognozowane ceny skupu, a także wymogi jakościowe co do
poszczególnych gatunków zbóż i rzepaku jakie będą preferowane podczas skupu.
W dalszej części spotkania kierownicy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Oddziału Agromy Świdwin
wypowiedzieli się na temat wypłat dopłat obszarowych za 2016 rok, wyników badań odczynu
i zasobności gleb na terenie powiatu świdwińskiego za lata 2013-2016 oraz warunków
zaopatrzenia i godzin otwarcia sklepu Agroma podczas prac żniwnych.
Rolnicy usłyszeli także od Zastępcy Lekarza Powiatowego Weterynarii Pani Dany
Nowickiej o zasadach, których trzeba przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed
wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Dopełnieniem poruszanych tematów było omówienie przez policjantów z Powiatowej
Komendy Policji w Świdwinie zasad bezpiecznego poruszania się pojazdów rolniczych
X po drogach publicznych.

W spotkaniu uczestniczył Pan Krzysztof Duszkiewicz Zastępca Dyrektora ZODR
w Barzkowicach, który zaprosił zebranych na jubileuszowe XXX Targi Rolne AGRO
POMERANIA 2017, które odbędą się w dniach 8-10 września br.

Fot.1. Pan Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Dyrektora ZODR Oddział w Koszalinie

Fot.2. Uczestnicy spotkania przedżniwnego w Świdwinie

Fot.3. Uczestnicy spotkania przedżniwnego w Świdwinie

