Wydano 1 numer kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”
w 2022 roku.

Artykułem otwierającym pierwsze w 2022 roku wydanie czasopisma ZDR jest artykuł
przedstawiający rolnictwo ekologiczne w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu,
w latach 2004-2020. Czytelnik może zapoznać się np. z genezą rolnictwa ekologicznego oraz
założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. W opracowaniu dokonano analizy literatury,
sprawozdań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz danych
z EUROSTAT, dotyczących udziału ekologicznych użytków rolnych w krajach Unii Europejskiej
i w Polsce.
Kolejny artykuł prezentuje konsumpcję owoców i warzyw w Unii Europejskiej wraz z jej
zdrowotnymi i środowiskowymi konsekwencjami. Celem opracowania było przedstawienie na
podstawie kwerendy bibliotecznej oraz danych opublikowanych przez Eurostat, znaczenia owoców
i warzyw w diecie człowieka oraz wskazanie poziomu konsumpcji owoców i warzyw w krajach
UE.
Równie interesująco przedstawia się artykuł na temat produktów z mleka owczego
w kontekście oczekiwań konsumentów. Czytelnik może zapoznać się z ciekawymi badaniami
autorów, którzy chcąc scharakteryzować konsumenta produktów z mleka owczego, przeprowadzili
badania ankietowe, mające na celu poznanie jego preferencji, w tym zachowań na rynku oraz
determinanty spożycia produktów mleczarskich. Według autorów opracowana charakterystyka
obecnego oraz potencjalnego konsumenta i ich oczekiwań w stosunku do produktów z mleka
owczego, może być przesłanką do planowania dalszych badań, np. nad rozdysponowaniem mleka
owczego i ukierunkowaniem przetwórstwa w przyszłości.
Treścią zamykającą dział ARTYKUŁY jest artykuł pt. „Rzepak w rolnictwie i gospodarce Polski”.
Głównym celem opracowania było ukazanie zmian miejsca i roli rzepaku w rolnictwie i gospodarce
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2000-2020, okresu preakcesyjnego oraz poakcesyjnego
Polski do Unii Europejskiej. W opracowaniu posłużono się autorską metodą obliczeniową do oceny
samowystarczalności w zakresie nasion rzepaku, wyodrębniając samowystarczalność techniczną
i ekonomiczną. Czytelnik może zapoznać się również ze strukturą spożycia tłuszczów w Polsce,
udziałem rzepaku w strukturze zasiewów czy bilansem handlu zagranicznego produktami roślin
oleistych.
W dziale INFORMACJE prezentujemy interesujący artykuł informacyjny na temat jedwabnictwa.
Czytelnik zagłębiając się w treść artykułu, może zapoznać się z możliwościami chowu
jedwabników i uprawy morwy w gospodarstwie agroturystycznym, które przedstawione zostały
jako narzędzia wpływające na podniesienie atrakcyjności oferty gospodarstwa agroturystycznego.
W tym celu dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono analizę SWOT, która pozwoliła
uzyskać informacje o szansach i zagrożeniach na powodzenie przedsięwzięcia związanego
z jedwabnictwem.
Kontynuując KARTKI Z HISTORII, w numerze 1 została zamieszczona kolejna interesująca
Kartka opisująca działalność Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie międzywojennym.
Zapraszamy do lektury oraz zamieszczania artykułów na łamach kwartalnika
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego.

