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Kolejny z artykułów nt. innowacji, po-
święcamy portalowi Pogotowie nawozo-
we. Portal został zainicjowany i opraco-
wany przez specjalistów z woj. opolskie-
go, jako narzędzie pomagające rolnikom 
uzyskać w każdym momencie informa-
cje dotyczące praktycznych wskazówek 
dotyczących nawożenia.

Pogotowie nawozowe to portal po-
święcony tematyce nawożenia ujętej w 
prosty i zrozumiały sposób. Można tam 
znaleźć m.in. szereg krótkich publikacji, 
w których zostały opisane metody, jak 

Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
– dobre przykłady, dobre praktyki

Razem możemy więcej (2)
W poprzednim numerze Kuriera Rolniczego (nr 4/kwiecień 2017 r.) roz-

poczęliśmy cykl artykułów dot. promowania dobrych praktyk w zakresie 
rozwiązań innowacyjnych dla rolników i obszarów wiejskich. Jest to jed-
no z zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
(SIR). Dlatego też chcemy tutaj pokazywać to co ciekawego, innowacyjnego dzieje się w opolskim rolnictwie, 
chcemy pokazać czym zajmują się opolskie firmy opracowujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania na rzecz 
rolnictwa i na rzecz obszarów wiejskich. Wiele interesujących, innowacyjnych rozwiązań służących rolnikom zo-
stało już wdrożonych, wielu już z nich korzysta, ale wielu rolników jeszcze nie miało możliwości zapoznać się z 
nimi. Każdego kto chciałby być na bieżąco, wiedzieć co ciekawego dzieje się na Opolszczyźnie w zakresie inno-
wacji dla rolnictwa, zapraszamy do czytania naszych artykułów pod wspólnym tytułem „Razem możemy więcej”.

stosować nawozy, tak aby w pełni wy-
korzystać ich działanie. Dzięki temu rol-
nicy mogą zwiększać produkcję i liczyć 
na obniżenie kosztów, co jest ważne dla 
każdego gospodarstwa rolnego. Jak mó-
wią twórcy portalu: „(…) zależy nam też 
na obalaniu szkodliwych mitów doty-
czących nawożenia oraz propagowaniu 
uczciwych praktyk w zakresie sprzeda-
ży nawozów, stąd pod każdym artyku-
łem znajduje się odwołanie do źródeł na-
ukowych, na podstawie których tekst zo-
stał opracowany”. Poruszane zagadnie-

nia przez autorów, idealnie wpisują się 
w obecny zakres prac polowych, a infor-
macje w nich zawarte na pewno pomogą 
rolnikom w podejmowaniu właściwych 
decyzji. W najnowszych publikacjach po-
ruszane są takie tematy jak: 
•	 „Sól gorzka, czyli siedmiowodny siar-

czan magnezu”, 
•	 „Wiosną też można wapnować!”, 
•	 „Kukurydza na azotniaku”, 
•	 „Rzepak nie znosi kwaśnych gleb”,
•	 „Badanie gleby – konieczność czy 

zbędny wydatek?”.

Na portalu łatwo znaleźć tematy, które najbardziej Cię interesują, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę słowa kluczowe 
lub przejrzeć tytuły w zakładce „AKTUALNOŚCI”. 
www.pogotowienawozowe.pl
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Na portalu Pogotowie nawozowe znajduje się także zakładka „WIEDZA” gdzie można dowiedzieć się jaką rolę pełnią 
poszczególne pierwiastki w glebie, co wynika z ich niedoborów lub nadmiaru oraz jakie formy przyswajają rośliny, wie-
dza ta na pewno przyda się przy doborze ilości i rodzaju nawozów.  

www.pogotowienawozowe.pl

www.pogotowienawozowe.pl
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www.pogotowienawozowe.pl

W zakładce „NAWOZY” z kolei możesz szukać opisów nawozów takich jak: dolomit, węglan wapnia, tlenek wapnia i 
tlenek magnezu oraz nawozy siarkowe – siarczan wapnia i siarczan magnezu. Znajdują się tu najważniejsze informacje 
na temat danego nawozu (pochodzenie, chemia, rodzaje) oraz cel, terminy i dawki dla jego zastosownia.

wydarzenia związane z portalem można 
znaleźć na: Facebook’u, Twitterze, In-
stagramie.

Pomysłodawcy portalu proszą o 
kontakt użytkowników, będą wdzięcz-
ni za wszelkiego rodzaju uwagi oraz 
za podzielenie się doświadczeniami 
w nawożeniu. Eksperci służą też po-
mocą w doborze optymalnych rozwia-
zań. Zachęcamy do korzystania z por-
talu Pogotowie nawozowe pod adre-
sem www.pogotowienawozowe.pl.

Pogotowie nawozowe daje możli-
wość indywidualnego kontaktu, gdzie 
każdy użytkownik może zadać pytanie 
związane z nawożeniem poprzez: 
• e-mail: kontakt@pogotowienawo-

zowe.pl; 
• kontakt telefoniczny - greenline 

77 553 20 53; 
• kontakt telefoniczny - można zostawić 

swój nr telefonu.

Pogotowie nawozowe jest również 
obecne w mediach społecznościowych, 

Powyższy artykuł jak i wczesniejsze 
dot. innowacyjnych rozwiazań w rolnic-
twie można również znaleźć na stronie 
opolskiego SIR www.sir.oodr.pl.

Specjalne podziękowania dla 
Pani Agaty Żmudy – kierownika 
ds. marketnigu firmy TECHMOT 
sp. z o.o. za konsultacje meryto-
ryczne oraz pomoc w przygotowa-
niu materiałów do tego artykułu.

Zespół SIR, OODR w Łosiowie


