W zgodzie z naturą w gospodarstwie rolnym - wszechstronne sorgo
W dniu 23 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy w ramach DNIA ZIEMI w Popowie
koło Koszalina odbyło się szkolenie pn. „W zgodzie z naturą w gospodarstwie rolnym.
Wszechstronne sorgo”, zorganizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział w Koszalinie, we współpracy z sołectwem Popowo i Kutnowską Hodowlą
Buraka Cukrowego (KHCB).
Gości przywitał Pan Krzysztof Duszkiewicz - II Zastępca dyrektora ZODR,
a Pani Aleksandra Kołodziej - starszy specjalista z Oddziału w Koszalinie wprowadziła
uczestników w tematykę szkolenia, wpisującą się w cele obchodów Dnia Ziemi i zadania
priorytetowe ZODR na 2018 r.
Pan Marek Łukomski - Przedstawiciel KHBC przedstawił zagadnienia związane
z programem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącym zwiększenia udziału
w strukturze zasiewu roślin wysokobiałkowych non GMO, w tym soi nie GMO (dystrybutorem
polskich nasion soi jest KHBC), a także kwestie związane z uprawą i wykorzystaniem sorga na
cele energetyczne, ale również żywieniowe ludzi i zwierząt.
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w gospodarstwie rolnym oraz zagrożenia związane z wypalaniem traw.
Pan Bartosz Dereń - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach, strażak
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu zaprezentował zasady
udzielania pierwszej pomocy.
Mieszkańcy sołectwa Popowo przygotowali poczęstunek – pyszne domowe ciasta.
Frekwencja dopisała. Tematyka szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy,
z czego wywiązała się ożywiona dyskusja.
Uczestnicy szkolenia otrzymali torby z materiałami edukacyjnymi (publikacje ZODR
dotyczące tematyki ekologicznej tj.: „Zielone dachy”, „Zielone budownictwo na obszarach
wiejskich”, broszury na temat uprawy roślin energetycznych, w tym broszurę „SORGO - na
talerz, pasze i do pieca” oraz materiały informacyjne KHBC dotyczące nasion roślin
wysokobiałkowych nie GMO).
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Straży Pożarnej w Mścicach, strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
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