Po co sadzić drzewa

I2 - Centrum nápadov

Po co sadzić drzewa
Znaczenie roślinności w kraju - rolnik tworzy także krajobraz i wspiera warunki środowiska
naturalnego. Dlaczego powinniśmy sadzić drzewa w mieście? Jakie są zalety wprowadzenia
drzew do środowiska miejskiego i dla dobrobytu ludzi? Rozmawialiśmy o tym wiele razy, ale
uważamy, że nigdy nie wystarczy. Ta infografika krótko podkreśla zalety drzew w mieście:

Źródło: https://www.facebook.com/LabREBUS/posts/2056101511088033
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1) daj nam tlen
2) z powodu cienia i ewapotranspiracji - niższe temperatury latem;
3) Absorbują i przechowują emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
4) pochłaniają miejską wodę deszczową
5) oczyszczają wody przenikającej do wód gruntowych
6) Kontrast ciepła wyspy i letniej fali upałów
7) Poprawiają samopoczucie, komfort i jakość miejskiego środowiska oraz przestrzeni
publicznych, w których żyjemy lub pracujemy dla dobra społeczeństwa.

Woda w kraju
Kwestia ta jest ściśle związana z kwestią przemieszczania się i zatrzymywania wody w kraju.
Tylko woda, którą możemy utrzymać w kraju, może być wykorzystywana do produkcji rolnej
lub może nawilżać powietrze. Badania zostały szeroko przeprowadzone, a informacje zostały
przetworzone w formie prezentacji i broszury. Są to materiały, które przyszły rolnik musi
zbadać, aby zapoznać się z tym problemem i móc go zorganizować na swojej ziemi i w
okolicach.

http://zivavoda.biz/brozura/

Ponadto:
Żywa woda znajduje się w 1% globalnej sieci dla planety (1% na planetę). Jest to
innowacyjny sposób promowania środowiska przez firmy i osoby prywatne i umożliwienia im
podjęcia rzeczywistej odpowiedzialności za naszą planetę. Ta sieć zachęca do
mądrzejszego podejmowania decyzji i korzystania z 1% dla marki Planet, aby robić więcej
zakupów. Ponadto zapewnia większe wsparcie dla przyjaznych dla środowiska rozwiązań,
które są promowane przez doświadczonych operatorów.
1% dla Planety - ludzie mówią: Nasza planeta nie może czekać Dowody na to są
oszałamiające: zmiany klimatyczne stanowią bezpośrednie zagrożenie, nasze systemy
żywnościowe są coraz bardziej zestresowane, a nasze kraje, wody i gatunki są zagrożone,
jak nigdy dotąd. Jeśli teraz nie zaczniemy działać, rentowność naszej planety i nasza jakość
życia - nie wspominając już o zdrowiu naszej gospodarki - stoją przed egzystencjalnym
zagrożeniem.
Niestety globalna społeczność nie spełnia tego wyzwania. Obecnie tylko trzy procent dotacji
od filantropów amerykańskich trafia w Stanach Zjednoczonych na cele rozwiązywania
problemów środowiskowych; a tylko trzy procent tego daru pochodzi ze sfery biznesu.
Ponadto rządowe finansowanie środowiska jest zmienne nawet w najlepszych czasach.
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Globalna społeczność ponosi odpowiedzialność za możliwość wzmocnienia tej planety i
zarządzania pozytywnymi zmianami.
Nie jest łatwo wiedzieć, gdzie i jak trafiają pieniądze przeznaczone na ochrone środowiska.
Większość firm i osób fizycznych nie ma doświadczenia w opracowywaniu własnych
strategii dotacji środowiskowych, a niewiele osób ma czas lub zasoby, aby przetestować
oferty pomocy.
Łącząc 1% z planetą, zostawiasz nam tę pracę. Oszczędzamy czas i pieniądze oraz
maksymalizujemy wpływ Twojego prezentu, łącząc Cię z naszymi zaufanymi partnerami nonprofit.




Co godzinę zmienia się 0,6 ha użytków rolnych na pustynię.
Każdego roku przybywa 2,12 miliarda ton odpadów z tworzyw sztucznych w
oceanach.
Każdego roku powstaje globalne ocieplenie warte 500 miliardów dolarów.

Powyższona temperatura prowadzi do niezrównoważonego życia. Aby poradzić sobie z
wpływem tych szkód na obecną populację i tempo konsumpcji, potrzebowalibyśmy 2
ziemskich planet.

Bardzo podobny projekt z sadzeniem drzew został przyjęty przez Ministerstwo Rolnictwa w
Republice Czeskiej, a wzorcowe farmy zostały ustanowione, aby uczyć innych rolników, jak
to zrobić.

Czytaj tutaj: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/zlinsky-kraj/2536072-polestromy-pole-stromy-recept-na-boj-proti-erozi-a-suchu-je-genialne

Gleba, gleba, gleba ....
Tak, wielokrotnie mówiliśmy o ziemi. Rolnik bez ziemi nie może istnieć.
Rosną na niej rośliny do produkcji zwierzęcej, a zatem dla karmienia zwierząt. Człowiek się
po niej porusza i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele milionów, miliardów
organizmów faktycznie po niej chodzi.
Skuteczne współdziałanie stwarza odpowiednie warunki dla zarządzania, retencji wody.
A co mówi ta ziemia?
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Zobacz: https://www.facebook.com/dobraspravaO/videos/1682827915067325/

Ziemia bez życia to tylko martwa natura. Wiemy, że proces kompostowania tworzy życie.

Jak widać tutaj:
https://www.facebook.com/VoieNature/videos/1193505634137295/

Jaki jest dziś trend?
Słowaccy klienci szukają bardziej słowackiego jedzenia. Na sklepowych półkach znajdują się
w małych procentach. Jest bardzo podobnie w Czechach, Polsce i na Węgrzech.
Sklepy są pełne zagranicznych warzyw i owoców, aby klient miał cały asortyment w
dowolnym momencie, a my zapomnieliśmy o jedzeniu sezonowym.
Są to najbardziej odpowiednie dla ludzi potrawy i produkty, a zatem podróż do zdrowej
żywności staje się częścią obecnej turystyki.
To wizyta na różnych rynkach regionalnych, rynkach pomysłów, historia często związana z
tradycyjnymi wydarzeniami w tym regionie.
To kolejny z punktów, na których powinien się skupić młody przedsiębiorca.
Znaleźć odpowiedni produkt dla klienta, który będzie dla niego interesujący, inny bo
będzie tradycyjny i lokalny.

Rolnicy ekologiczni w pobliżu miast
Przykłady z Wiednia i CZ
Wsparcie dla rolników ekologicznych w sąsiedztwie i zapewnienie sposobów stworzenia
szerokiej sieci sklepów z wysokiej jakości produktami, które już istnieją na rynku.
Umiejętności łatwego kupowania lokalnej, ekologicznej żywności często nie są oczywiste dla
ludności miejskiej. Żywność do nich podróżuje z odległych miejsc, tracąc świeżość i aromat.
Zamiast kupować na farmach i rynkach, ludzie zwykle chodzą do dużych supermarketów na
obrzeżach miasta. Rozbudowa sieci miejskich rolników i miejsc sprzedaży ich produktów ma
wiele zalet. Mieszkańcy mają możliwość nawiązania relacji z producentem w zasięgu ich
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domu, podczas gdy rolnictwo ekologiczne nie obciąża natury w takim stopniu jak export. Jest
to również znane w ratuszu w Wiedniu, który aktywnie wspiera producentów ekologicznych.

Od lokalnych gospodarstw do szkółek
Żywność ekologiczna i rolnictwo od lat promuje ratusz w Wiedniu poprzez różne programy i
projekty. Sam Ratusz postanowił dawać przykład i zobowiązał się że w tej instytucji w
ramach dobrego zarządzania, minimum trzydzieści procent zatrudnionych będzie gotować
jedzenie uprawiane w sposób przyjazny dla środowiska. W przypadku przedszkoli i szkół
odsetek ten wynosi nawet pięćdziesiąt procent. Dzienne i miejskie szkoły i przedszkola,
szpitale czy domy opieki, przygotowują się do stu tysięcy posiłków z żywności ekologicznej.
Wiedeń ma na swoim terytorium wysoki udział użytków rolnych przeznaczonych dla
lokalnych producentów warzyw. Do jednej szóstej obszarów miasta jest obecnie
wykorzystywanych w rolnictwie. Plantatorzy lub hodowcy, a nie jego produkty, opatrzone sa
certyfikatami dla środowiska. Na przykład, warzywa uprawiane w szklarniach ze sztucznym
podłożem, ustawodawca rozumie jako ekologicznei produkty tak jak te, które rosną w
naturalnym podłożu. W związku z tym miasto rozpoczęło kampanię, której celem było
dostarczenie konwencjonalnego pola rolnikom z terenów certyfikowanej organicznej
żywności i pomóc im poruszać się w kierunku rolnictwa ekologicznego. Rolnicy, których
program zainteresował, tworzą grupy od siedmiu do ośmiu członków, które dzielą się
obszarem pola, a wszyscy uprawiają mieszankę warzyw.
Wiedeń był w stanie zapewnić wystarczającą ilość żywności ekologicznej dla mieszkańców
od wielu małych producentów. Zapewnia poprzez zapisy odbiór od małych firm świeżych
warzyw. W związku z tym drobni producenci mają pewność, że z góry znajdą sprzedaż
swoich produktów. Klienci wiedzą, że otrzymają świeże, ekologiczne warzywa w wymaganej
ilości, wstępnie zaaranżowane.
Park Helmut Zilk. Wiedeń systematycznie rozwija sieć miejskich rolników. (CC BY-NC-SA
2.0)

Ekologiczne zakupy dla całego Wiednia
Programem zdrowej i ekologicznej żywności dla instytucji miejskich zarządza projekt o
nazwie Ökokauf Wien (Wiedeń eko-kupujący). Jednak promocja żywności ekologicznej jest
daleka od jej agendy. Określają oni zasady zakupu produktów i usług instytucji miejskich w
celu spełnienia norm środowiskowych, na przykład, robi pranie, zakup materiałów biurowych
i urządzeń elektronicznych.
Budżet wiedeńskich instytucji wynosi około pięćdziesięciu miliardów rocznie, a tym samym
stanowi główną siłę gospodarczą miasta. Lokalna reprezentacja polityczna postanowiła
zainwestować te fundusze w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Ratusz
stopniowo zaczął realizować plan i jest teraz przykładem dla mieszkańców.
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Program powstał w 1998 r. I obejmuje dwustu pracowników z i zpoza ratuszem.
Organizowane są spotkania w tematycznych grupach roboczych, które koordynuje kierownik
projektu i grupy kontrolnej, a w razie potrzeby, zostaje wezwany zewnątrzny profesjonalista.
Dzięki ÖkoKauf Wien, Wiedeń jest uważany przez Komisję Europejską za zrównoważony
model miasta. W 2011 r. Program otrzymał Europejską Nagrodę Publicznego Sektora
(European Public Sector Award). Program szczegółowo opisał kryteria przyjaznych dla
środowiska umów w różnych obszarach na swojej stronie internetowej (w języku
niemieckim). Ratusz dokonał również oceny wpływu. W związku z tym opublikował analizę
sukcesu każdego z zastosowanych środków. Wśród nich możemy wymienić także kilka
innych osiągnięć programu: zmniejszenie objętości produkowanego dwutlenku węgla o
15.000 ton rocznie, co pozwala zaoszczędzić 1,5 mln euro rocznie dzięki nowoczesnych
technologiach budowlanych i energooszczędnych budynków oraz zmniejszeniu
zanieczyszczenia powietrza i oszczędność 300.000 euro rocznie z uraty cząsteczki kurzu ze
względu na wykorzystanie niskoemisyjnych środków transportu.

I jak sobie radzimy?
Nie chodzi tylko o to, co kupujemy, ale także o to, gdzie robimy zakupy. Ma też mamxy
wpływ na środowisko. Większość żywności ekologicznej kupuje dziś w supermarketach nawet do sześćdziesięciu procent. Ich ekspansja w całym kraju sprawiła, że załamały się
tysiące małych sklepów w miastach różnej wielkości, ludzie mają do sklepu dłuższą drogę i
muszą zrobić więcej km- korzystać z samochodu. Znikają otwarte obszary w miastach i
okolicach, rośnie ruch i obciążenie indywidualne samochodów wzamian za usunięte drzewa i
inne tereny zieleni.
Rady miejskie mogą ustalić, ile supermarketów może przyjąć ich miasto lub gmina. Możliwa
droga jest wpisana do planu zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić budowę
supermarketów tylko w określonych miejscach, gdzie są one potrzebne, a nie szkodliwe, na
przykład w odniesieniu do obszarów o dużej koncentracji ludzi lub tereny utwardzone łatwo
dostępne na piechotę od terenu i podłączone do transportu publicznego. Miasto może
również określić jak supermarkety na przykład muszą respektować charakter okolicznych
budynków, mają parking podziemny lub w budynku i jaką część terenu należy pozostawić
otwartą.
Takie rozwiązanie zaproponowano we wszystkich szczegółach dla Brno NESEHNUTÍ.
Rozwiązanie przeszło niezależną kontrole w biurze architektonicznym i urbanistycznym oraz
prawną kontrole. NESEHNUTÍ proponuje włączenie do planu zagospodarowania
przestrzennego. Do tej pory udało mu się jedynie wprowadzić pewne ulepszenia, takie jak
ochrona obszarów związanych z usługami związanymi z klimatem
Program Wien Ökokauf stanowi jeden z filarów wiedeńskiej Klimaschutzprogramm (Program
ochrony klimatu, krótkie klipy), która rozpoczęła się w 1999 roku na okres dziesięciu lat od
2010 do 2020 roku prowadzi jego następca klipów II.
Jednak ÖkoKauf Wien nie jest jedynym programem ratusza w Wiedniu, który promuje
zasady rolnictwa ekologicznego w mieście. Wiedeń aktywnie wspiera zarówno indywidualne,
jak i wspólnotowe rolnictwo miejskie, szczególnie poprzez wkład finansowy i doradztwo.
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Na stronach internetowych uruchomionych przez Wiedeńską Izbę Rolnictwa i Środowisko
Miejskie można dowiedzieć się więcej o lokalnych rolnikach i ich produktach. Możesz także
pobrać przydatną aplikację, aby pokazać najbliższe farmy i sklepy rolników w pobliżu
Wiednia.
Miasto rozwija także wsparcie dla rynków rolnych, na których mieszkańcy mogą kupować
świeże lokalne produkty spożywcze. Obecnie w Wiedniu działa siedemnaście stałych i pięć
tymczasowych rynków rolnych. Kupując i sprzedając lokalną żywność, Urząd Miasta również
wspiera pośrednio farmerów poprzez regulację wielu dużych supermarketów. Gwarantuje
uczciwą reprezentację różnych dostawców w mieście. Maksymalna powierzchnia działki, na
której ma zostać zbudowane centrum handlowe, może być ustalona przez radę miejską.
Ocena budowy uwzględnia również strukturę lokalnej ludności i dostępność. Przed
zatwierdzeniem budowy strefy zakupowej należy również określić wpływ planowanego
centrum handlowego na inne sklepy i strefy zakupowe.
Austriackie inwestycje w małe gospodarstwa i produkty ekologiczne
Wiedeń nie jest jedynym w swoim poparciu dla małych gospodarstw i rolnictwa
ekologicznego. Austriackie systemy wspierające rolnictwo krajowe znacznie różnią się od
Czech w tym, że jego rząd i unijne dotacje są skierowane głównie do małych rolników lub
farmerów oraz wspierania regionalnych sieci produkcji i konsumpcji. Oznacza to, że
podobnie jak w Wiedniu, Austriacy mają większe szanse na zakup świeżej żywności
bezpośrednio „z podwórka” od rolników na rynkach poprzez bio-skrzyni lub samobsługę w
którym klient sam w polu zbiera plony, a następnie kupuje je po obniżonej cenie. Miejscowi
częściej wybierają jedną z tych opcji przed zakupem w międzynarodowych sieciach
handlowych.
Biofoods są również zachęcane w Austrii. Ustawodawstwo wprowadziło obowiązek
korzystania z żywności ekologicznej w szkołach w wysokości trzydziestu procent całkowitej
ilości zakupionej żywności (w Niemczech jest to do pięćdziesięciu procent, aw Danii 60
procent). W Republice Czeskiej udział ten wynosi od półtora do trzech procent

Wspieranie zakupu pobliskich posiłków może być również zapewnione poprzez
bezpośrednie wsparcie rolników z miasta i okolic. Hodowlę miejską jako wartość można na
przykład włączyć do poszczególnych dokumentów strategicznych. W Planie Strategicznym
praskim przewiduje się rozwój i zachowanie podmiejskiego i miejskiego ogrodnictwa,
zwłaszcza społeczności ogrodów i działek, jak również rozwój rynków rolniczych. Nadal nie
ma ambicji poszerzenia obszarów rolnictwa ekologicznego, a także myślenia o powiązaniu
produkcji rolników z miastami czy o różnych formach marketingu w mieście. Pod tym
względem czeskie miasta nadal muszą uczyć się od austriackich.

Przykłady ze Słowacji
Współpraca z OZ Hroneko:
W miejscowości Nowy Tekov tworzą grupę aktywnych młodych ludzi, którzy nie żyją we
współczesny konsumpcyjny sposób, ale wręcz przeciwnie, są realizatorami działań
2016-1-SK01-KA202-022588
Odborne vpred - Professionally ahead

aktywizujących wspólnotę
ekologicznego stylu życia.

wszystkich mieszkańców wsi i okolic do aktywnego i

Wielkim zaszczytem dla OZ Guľôčka jest to, że jesteśmy współpracownikami i angażujemy
się we wspólne działania, zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa i warzyw.
Bierzemy udział w lokalnych rynkach farmerskich, które stały się popularnym miejscem dla
ludzi na całym świecie. Jest to dla nich źródło wysokiej jakości produktów regionalnych, a
także miejscem spotkań pokoleń i wymiany doświadczeń.
Gotowy film jest cennym źródłem informacji i instrukcji dla uczniów i stanowi część
materiałów w Przewodniku dla uczniów w praktyce.

https://www.facebook.com/bonario.sk/videos/1703344499710019/

Dostarczamy im materiału siewnego, porady dotyczące kompostowania, pielęgnacji
poszczególnych gatunków roślin i ich przetwarzania.
Jest to jeden z najważniejszych przewodników dla rolnika. Ukazuje warunki pracy,
których młody rolnik nie pozostał sam, ale szuka ludzi i grup ludzi o tym samym sposobie
myślenia.
Podobna długotrwała współpraca polega na wykorzystaniu pomysłów i dzieleniu się
doświadczeniami z panem Šlinský.
Jego metodologia Agrokruhowa była kilkakrotnie wykładana w PaSV SOE w Levice. W tym
czasie uczniowie szkoły spotkali się z nią bezpośrednio, mogli ją praktycznie zobaczyć na
wycieczce.
Ale chcemy utrwalić ją także w tej instrukcji wraz z dokumentacją wideo, jako rozmowy na
temat rozszerzenia idei i metod rolnictwa ekologicznego i warunków klimatycznych i
glebowych dla następnej części Słowacji Hruby Sur w Bratysławie, gdzie Pan Šlinský działa.
Ta metodologia jest związana z ociepleniem klimatycznym i wystarczająco dużą płaską
powierzchnią. Inne warunki zależą od chęci i kreatywności rolnika. Pan Šlinský ma bardzo
szczegółowy sposób rejestrowania zamówień oraz ich dystrybucji. Jest kolejnym
człowiekiem w układance, który lubi przekazywać swoją wiedzę, aby propagować pracę
rolnika wysokiej jakości.

https://www.facebook.com/RastoTrnka/videos/1704809519631122/

PD Kozárovce w dzielnicy Levice jest jednym z czołowych producentów wysokiej jakości
mleka krowiego. Jego przewodniczący, inż. Peter Repiský jest młodą osobą, który jest
świadomy problemów teraźniejszości i publicznie o niej mówi.
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Przyszłość rolnictwa leży w rękach młodych ludzi. Ale nie zbliżają się do tego zbyt blisko.
Dlaczego mają inne priorytety? Jak zmienić politykę agrarną i sam przemysł chlebowy, aby
przyciągnąć młodych ludzi?

Ludzie również cywilizowali bydło. Dlaczego dziś z nim nie współpracują?
Przyjrzyjmy się, jak wygląda większość gospodarstw, a także dominujący obraz mediów w
rolnictwie. Właśnie to kształtuje wizerunek firmy w rolnictwie. Rzeczywistość jest jednak
bardziej złożona, być może dlatego, że ludzie nie mają czasu, aby ją dostrzec.

Jogurt, kawałek sera lub smaczny stek to bydło. Ale nie zastanawiamy się nad tym.
Oczywiście, nie wystarczy mieć bydło, ale także potrzebni są ludzie. Długie życie człowieka i
zwierzęcia jest bardzo ważne dla naszego dzisiejszego życia. Jeśli gospodarstwa muszą
prosperować, musimy szukać ludzi, którzy mają związek ze zwierzętami. Dopóki brak jest
związku, a jeden trafia na farmę tylko dla zysku, można to zobaczyć na podstawie wyników.
Ludzie muszą angażować zwierzę, muszą czuć że razem tworzą jedną całość. Niestety,
ludzie pracujący ze zwierzętami są od nich coraz dalej.
Ilu waszych chłopów pracuje w rolnictwie?
Cóż, o ile wiem, pozostało jeszcze dwóch, ale bardziej angażują się w biznes, a w sferze
produkcyjnej jest ich niewielu.

Ale jesteś stosunkowo wysoki w rankingach społecznych. Przewodniczący spółdzielni
nadal jest celebrytą we wsi. Ale jakie macie rodzaje karmników. Czy ktoś inny
wykonuje tę pracę?
Do tej pory mamy 800 sztuk bydła. Ale coraz częściej jesteśmy zmuszani do szukania ludzi z
zewnątrz. Nie tylko dzwonimy do urzędów pracy, przedstawiamy gospodarstwo jako jednego
z liderów słowackiego bydła, chodzimy na różne imprezy. Okazuje się jednak, że znalezienie
odpowiednich ludzi, zarówno z pobliskiej, jak i odległej lokalizacji, jest problemem, więc
możemy być zmuszeni do skupienia się na zagranicznych pracownikach.

Ale gdzie będą mieszkać?
Ponieważ nie posiadamy własnej bazy noclegowej, konieczne będzie stopniowe budowanie
jej lub szukanie noclegu w formie wynajmu. Wszystkie te inwestycje są jednak obciążeniem
dla ekonomii przedsiębiorstwa.
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Oznacza to, że nie wystarczy zbudować nową farmę, wyposażyć ją w nowoczesną
technologię, dojarnie, ale zbudować do niej 4-5 mieszkań?
Tak, to jedna z opcji. Tańszą alternatywą jest kupowanie starszych domów lub mieszkań na
wsi. Ważne jest, aby zmniejszyć ilość pracy ludzkiej w gospodarstwie, abyśmy mogli
wykonać jak najwięcej pracy przy minimalnej liczbie osób. Dlatego inwestujemy w bardziej
wydajną technologię, zmechanizowujemy, zautomatyzujemy naszą pracę. Kluczem jest
motywacja ludzi, muszą oni być odpowiednio opłacani, aby pozostać w gospodarstwie. Ale
czy gospodarka gospodarstw się zacieśnia?

Czy to nie jest nawet rosnąca cena mleka?
Dopiero teraz, po katastrofalnej suszy, odżywają ceny mleka. Z wyjątkiem ostatniego
kwartału nasza cena mleka w porównaniu z ceną od początku roku spadła. Nie słowacki, ale
rynek światowy ustala ceny zboża, mięsa i mleka. Niestety nie konkurujemy na wspólnym
rynku UE na tych samych warunkach.

Dlaczego?
Uczestnicy nie produkują mleka taniej niż my, ale otrzymują znacznie więcej pomocy od
państwa. Na dłuższą metę istnieją mechanizmy, które staramy się realizować małymi
krokami. Kwestia zatrudnienia jest traktowana bardziej efektywnie i za pomocą różnych
podatków i opłat od producentów, zwolnień obowiązujących w naszym kraju, żeby rolnicy nie
musieli płacić tak wysokich opłat i podatków, jak my, a oszczędności można by przełożyć na
pracowników najemnych.

Mówi się, że spryt ie jest pojęciami .
Racja. Globalne zmiany klimatu zmuszają wszystkie państwa do zwiększenia
bezpieczeństwa żywnościowego w maksymalnym możliwym stopniu. Dostrzegamy to na
Słowacji,
ale
daleko
nam
do
tego,
czego
wymaga
sytuacja.
Z czym jest problem? W komunikacji, gotowości polityków do słuchania i refleksji nad
problemami rolnictwa?
Nie powiedziałbym, że nie słucham, wiem, że problemy są nazywane po imieniu, ale sprawy
są rozwiązywane w ostatniej chwili. Na przykład, Izba Rolnicza ostrzega, że jeśli Bruksela
zniesienie limity mleczne przyniesie to katastrofalny nadmiar mleka. Rosyjskie embargo
weszło w życie, a późniejszy kryzys mleka zniszczył rolników w całej Europie. Kiedy problem
rozgożał, rząd rzucił koło ratunkowe dla rolników w wysokości 30 milionów euro.Zabrano je
od dużych gospodarstw rolnych. Jeżeli decyzja ta zostałaby przyjęta około pół lub trzy
kwartały roku poprzedzającego, nie byłoby teraz mowy o gwałtownym spadku mleka i
przetworów mlecznych czy malejącej samowystarczalności Słowacji.
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To prawda: kto daje w czasie, daje dwa razy?
Oczywiście, obecnie w Niemczech susza niszczy jedno gospodarstwo po drugim, ale rolnicy
już otrzymali od rządu gwarancje, że otrzymają w ramach naprawienia szkody miliard euro.
Dwa tygodnie po żniwach. Jeśli rolnikom nie pomoże się teraz, to odbudowa gospodarstw
będzie wielokrotnie droższa. Właśnie dlatego tak rygorystycznie podchodzą do problemów
Niemcy. Pokazują, jak należy zająć się sprawami w naszym kraju.

Ale czy Słowacja jest tak bogata jak Niemcy?
Oczywiście, to prawda, że możemy objąć właśnie taką kołdrą to co mamy, ale myślę, że
nadszedł czas, aby przemyśleć priorytety rozwoju kraju. Rolnictwo jest również częścią
gospodarki. I daje miejsca pracy, w uzupełnieniu do decydowania o tym, jak kraje radzą
sobie z globalnymi zmianami klimatu. Mamy warunki, które umożliwiają wytwarzanie
praktycznie wszystkich produktów strefy umiarkowanej w domu. W sklepach jest jednak 40%
oferta słowackiej żywności. Skąd to mamy?
Co doprowadziło do obecnego stanu, który od dawna nie potrafi utrzymać równowagi?
To z jednej strony wynikiem transformacji rolnictwa od 1990 roku, a z drugiej warunki
wspólnej polityki rolnej, zasady- że mamy uzgodnione. Nie są one dobre. Przyjmując
uproszczony system płatności obszarów to tak, jakbyśmy przyjmowali zasypianie przez długi
czas. Wsparcie w tej formie nie zmuszało do tworzenia i poszukiwania sposobów wydajnej
produkcji. Tak zwane " utrzymanie krajobrazu”. Dlatego też w większości przypadków
rozwijają się ekonomicznie lepiej ci w dziedzinach zatrudnienia kosztem produkcji ściółki i
gleby. Jest prostszy sposób, ale nie daje żadnej wartości dodanej nie zatrudniają ludzi ...
Ten system pracuje. Jednak mówi się o rozpryskiwaniu się dotacji. Ministerstwo jest
zadowolone, że nie wpłynie to na duże przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników. Jak to
będzie z tobą?
Mamy 35 stałych pracowników, a także niektórzy wolontariusze sezonowi z którymi obrabiam
1050 hektarów ziemi. Głównym przemysłem jest hodowla 800 zwierząt. Bez zwierząt,
możemy zarządzać parkiem maszynowym cięższych maszyn, z 7-8 osób. Cóż, z pewnością
byłby to prostszy sposób. Ale chcemy nadal tworzyć złożoną produkcję rolną, widzimy
potencjał w przyszłości.

Dlaczego?
Rolnictwo działa na długiej ścieżce, zawsze musi być widziane za horyzontem. Bydło
przynosi życie krajobrazowi, jest gwarancją żyzności gleby. Oczywiście nie mamy 30 centów
za litr mleka, ponieważ nie pokrywa to kosztów produkcji. Stąd już niektórzy rolnicy są bliscy
decyzji o zamknięciu krów mlecznych. To nieodwołalna decyzja. Kto zamyka farmę, już jej
nie otworzy. Gdy ludzie przestaną chodzić do pracy na farmę, już nie nauczy się ich
ponownie. Jeśli nie dbają o łajno i przestaną z nimi pracować, zaczną wyczuwać je po
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miesiącu. Ten rytm musi być podtrzymywany głównie ze względu na osiągnięty poziom
hodowli.

Czy rasy słowackie są porównywalne z wiodącymi rasami europejskimi?
Mamy bydło z genetyką, które również jest bardzo dobre w Europie, hodowla słowackiego
skamieniałego bydła jest prawie na poziomie Niemiec i Austrii. Jeśli mielibyśmy utracić to
bydło i po kilku latach później próbować odzyskać je na nowo, to na pewno kosztowałoby to
wiele więcej pieniędzy i wątpliwe jest, czy kiedykolwiek uzyskalibyśmy taką genetykę. Musi
to być zrozumiane nie tylko przez rolników, ale także przez polityków.
I czy są tego świadomi?
Najwyraźniej nie wszystkie konsekwencje, w przeciwnym razie nie bylibyśmy tam, gdzie
jesteśmy. Podkreślam, podążamy naszą drogą. Przyszły rozwój nie dotyczy atomizacji
gospodarstw, ale koncentracji i związanej z tym wyższej wydajności produkcji zwierzęcej. Na
Zachodzie rosną również gospodarstwa rolne. Rolnik z dziesięcioma krowami nie może
konkurować z większym i bardziej produktywnym gospodarstwem, jeśli produkuje tylko
mleko i nie produkuje żadnych specjalnych produktów. Dlatego nie zgadzam się z
opryskiwaniem. Postrzegam to jako pragnienie krajów zachodnich, aby Słowacja stała się
jedną z ostatnich szranek, jakie pozostały w rywalizacji między starymi i nowymi krajami
członkowskimi. Niezależnie od tego, czy zarządzasz 10, 100 czy 1 000 hektarów, konieczne
jest również przetwarzanie każdego hektara. Co więcej, nie oczekuję, że drobni rolnicy na
Słowacji zajmą się hodowlą lub produkcją zwierzęcą.
Znowu jesteśmy młodymi ludźmi. Wystawa Agrokomplex była najbardziej
odwiedzanym pawilonem z bydłem i trzodą chlewną. Nastolatki zrobiły selfie ze
zwierzętami.

Co robisz, aby twoje rewelacje stały się rezultatem studiów i współpracy?
Jeśli wystawa ekscytuje dzieci i młodzież, to rodzima miłość musi być rozwijana w
gospodarstwach w całym słowackim krajobrazie. W Kozardskim robimy 2-3 dni otwarte dla
gospodarstwa, prawie otwarte przez cały rok. Mamy małe zoo z osłami, kozami, staramy się,
aby rodzice i dzieci zbliżyli się do pracy hodowcy, nie mówimy tylko o pracy.

Czy to ważne?
Bardzo. Każde dziecko ma szklankę świeżego mleka, jogurt, ser, termix, twarożek, masło.
Dzisiaj dzieci postrzegają jedzenie jako rzecz, przy której nie ma pracy. Otwieramy oczy na
farmie: Słuchaj, musisz to wszystko zdobyć, wszystko, co musisz zrobić. Praca farmera
będzie ważna, nawet w przyszłości, ponieważ populacja świata rośnie, a zapotrzebowanie
na jakość i ilość żywienia wzrośnie.
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Czy jest to sztuka dostępna dla przypomnienia dzieciom, że mleko, jogurt, ser to praca
rolnika?
Przyzwyczailiśmy się do posiadania pełnych spiżarników żywności, że jedzenie powinno być
tanie, jakby było bezwartościowe. Musimy zmienić to podejście. Ludzie muszą być po prostu
wyedukowani. Jak wielu z nas zdaje sobie sprawę, że czasami płacą wiele za komunikację
mobilną i inne rzeczy, które nie są niezbędne do jakości życia? Ludzie muszą płacić za
dobre jedzenie, aby zobaczyć ziemię wokół nich, kulturalny krajobraz, ponieważ jest to
środowisko, w którym wszyscy żyjemy. Są to rzeczy, które same nie spadają z nieba,
stworzone są przez rolników.
Nie jest łatwo odróżnić to, co w życiu jest coraz ważniejsze.
Zgadzam się. Młodzi ludzie, z pewnością pod wpływem mediów, reklam, ale także kolegów,
bardziej interesują się jakościowymi butami, ubraniami, telefonem i dobrą jakością żywności.
Większość ekonomistów uważa poziom życia na jeden PKB na mieszkańca, ale niewielu
mówi o jakości życia i na czym polega różnica. Kiedy jem wysokiej jakości jedzenie, piję
czystą wodę, oddycham czystym powietrzem, mam więcej niż wtedy, gdy mam najnowszy
iphone, najnowsze trampki, drogi garnitur, nie podaję mi tych "małych rzeczy" na dłuższą
metę.
Dlaczego dziś trudno jest znaleźć ludzi w gospodarstwie, nawet na wsiach z dala od
miast? Dlaczego ta awersja do gospodarstw jest już na wsiach?
W Kozarovce jest automat do mleka, ludzie go używają, ale tył świeżego mleka to czasem
powiew powietrza z farmy. Kiedy wkładamy nawóz do gleby, staramy się to robić tak szybko,
jak to możliwe, co najmniej zatruwa ludzi nieprzyjemnym zapachem. To prawda, że coraz
więcej ludzi z miasta zaczyna żyć w wiosce, którzy skarżą się, że rano obudzą się w
powiewach sąsiada. Kupili dom, by żyć w romantycznym otoczeniu przypominającym sen i
zapomnieli, że to są rolnicy i ludzie, którzy nadal trzymają drób w domu. Nadal są na wsi. Bo
jak oni naprawdę to sobie wyobrażali?

Jednym jest żyć na wsi, a drugim pracować na farmie. Jak uatrakcyjnić tę pracę?
Jeśli nie zapewniamy młodym ludziom odpowiedniego poziomu technologii i wyposażenia
dla gospodarstw rolnych, nigdy tego nie stworzymy. Stara, zużyta technologia zniechęca ich.
Nowa supertechnika zachęca, więc rolnictwo musi o tym mówić więcej, pokazując ją i
jednocześnie powiedzieć, że zarządzanie Kombajnem jest nie mniejsza frajdą niż jazda
ciężarówka, górski pastuch jest jak sportowiec, który osiąga rekordowe wyniki.
Nowoczesne gospodarstwa są niedrogie, ich rozwój promowany jest ze źródeł publicznych w
krajach rozwiniętych. Na Słowacji musimy powiedzieć, czy chcemy, czy nie chcemy mieć
samowystarczalność żywnościową, czy też będziemy importować tańszą produkcję kosztem
produktu słowackiego i czy jest to właściwa droga. Mamy duże doświadczenie w zakresie
importowania różnych produktów o niskiej jakości, aby wiedzieć, co jest lepsze.
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A oto kolejny przykład młodego człowieka, który powraca do rolnictwa i dalej
propaguje swoje idee. Staje się nauczycielem, przyjacielem.
Rolnictwo musi wciąż pamiętać że nadal pracujemy z żywym materiałem, a
szczególnie dla nas, ludzi.

http://www.epochtimes.cz/2018041224115/Ztracime-kontakt-s-prirodou-zahradaby-pro-nas-mela-byt-kostelem-rika-predni-slovensky-sadar.html

Zielone dachy i gospodarstwa dachowe
Jest to temat, który trwa od dawna za granicą, a wiele miast jest uzupełnionych zielenią,
która może być rzadkością.
Ale jest też inna opcja dla rolników, gdyż znane są nowe dachowe farmy dla poszczególnych
restauracji, społeczności, osób, w których produkuje się dużą liczbę warzyw.
Rośliny rośną w donicach, nawadnianie działa systemem kroplowym, a droga do
konsumenta jest bardzo krótka.
Nawet drób jest trzymany na jaja, a jaja są pozyskiwane dla konsumenta.
To na Słowacji wciąż dzwięk odległej muzyki przyszłości, a niektóre zielone dachy zepsuły
złe projekty budowli, ale znowu jest to wyzwanie dla przedsiębiorczych i kreatywnych,
głównie młodych ludzi, którzy rozpoczynają w takiej działalności.
Mogą to być także gabloty, ekspansja i oświetlenie.

Pszczoły w mieście
Większość roślin uprawnych wymaga zapylenia owadów. Naszym najczęściej używanym
zapylaczem są pszczoły, które sukcesywnie rozszerzają się poprzez hodowlą w miastach, a
szczególnie na dachach.
Nawet jakość miodu w analizie składu i smaku była lepsza niż na stanowiskach
monokulturowych.
Jest to kolejny sposób, aby praca rolnika była interesująca i wykorzystana w mieście.

Reklama dla Twojej firmy
Media mają teraz niesamowitą siłę i dostępność.
Hidepark w Nitrze to miejsce, w którym można się rozwijać i poznać społeczność, z której
można tworzyć i stopniowo tworzyć wiele celów biznesowych, które młodzi ludzie rozpoczną
w celu dalszej pracy.
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Nie bój się w ten sposób skierować swojego produktu do wiadomości publicznej. Produkt
może być produktem końcowym, ale także usługą, ofertą, którą oferujesz konsumentowi.
Komunikacja jest bardzo ważna, a elektroniczna ma niesamowitą publiczność.

https://www.facebook.com/hattasprimatorom/videos/2168480973193992/

Coraz częściej istnieje ścisły związek między rolnictwem, życiem w społeczeństwie i ludźmi,
a zmianą klimatu, mediami elektronicznymi.
Oto przykład tego, jak człowiek, młody człowiek, może wpłynąć na masy prostym słowem.
Tak, musimy również nauczyć się lub ponownie nauczyć wspólnego słowa mówionego. Tak
jak nasi przodkowie i rodzice mówili o sobie i przekazywali sobie nawzajem doświadczenia.
Teraz żyjemy szybko, elektronicznie, a nawet jak roboty. Jednak ważne jest dla nas, aby
usłyszeć takie słowo i informacje, pomyśleć o tym, a następnie działać.

Oto jeden z wielu:
https://www.facebook.com/vedome.org/videos/297114477531951/
Coraz więcej młodych ludzi jest zaangażowanych w przygotowanie aplikacji, która
mówi o innowacyjnych podejściach, bez marnowania życia, nie utonie.

Podobnie jest z tą stroną:
https://www.facebook.com/hungryslovak/photos/a.493524364351737/64801941
5568897/?type=3

Przykłady dobrej praktyki i transferu doświadczeń
W dzisiejszych czasach możemy również przesyłać tradycyjne nagrania wideo.
Jednym z nich jest produkcja tradycyjnych makaronów.

https://www.facebook.com/insiderpresents/videos/1054740818011224/
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Istnieje duża liczba naszych produktów, które byłyby odpowiednie do przekazywania ich jako
wzorce do tworzenia miejsc pracy. Że to przełom w know-how?

Być może powinniśmy zastanowić się, czy lepiej jest ujawnić tajniki i zbliżyć się do
klienta, czy też milczeć i nie poruszać tematu swojej działalności.
Chodzi o przekonanie i wybór właściwego kursu.
Biznes dotyczy różnorodności, kreatywności, wyobraźni, a przede wszystkim pokory wobec
klienta.
Nasz klient nie może być dla nas ważny, dopóki znajduje się na drugim miejscu.

On jest tym, który wpływa na nasz dobrobyt.
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www.profahead.eu

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Tento dokument reprezentuje výlučne názor autorov a Komisia a ani národná agentúra
nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.
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