Gospodarstwo na medal
Pan Sylwester Jaszczołt, mieszkaniec wsi Jaszczołty w gminie
Grodzisk, swoją działalność rolniczą rozpoczął od małej obory,
czterech krów oraz 12 ha ziemi przejętej od rodziców. W tym roku
został wyróżniony na ogólnopolskim konkursie „Najbardziej
innowacyjny młody rolnik 2012”, zorganizowanego przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie i Związek Młodzieży Wiejskiej.
Podsumowanie konkursu odbyło się podczas III Europejskiego Dnia
Młodego Rolnika w Poznaniu.
Pan Sylwester został zgłoszony do konkursu przez siemiatycki
Zespół Doradztwa Rolniczego jako jedyny z powiatu siemiatyckiego
oraz jeden z niewielu z Podlasia. Zajął tam II miejsce. Ogromna ranga
konkursu oraz atrakcyjne nagrody przyciągnęły wielu chętnych.
O główną nagrodę walczyło blisko 800 młodych rolników z kraju.
Ze względu na dużą różnorodność i innowacyjność inwestycji
przedstawionych w zgłoszeniach, poziom konkursu był bardzo
wysoki. Wybór laureatów był niezwykle trudny. W rezultacie komisja
wyłoniła laureatów tegorocznej edycji konkursu, którymi są:
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I. Miejsce: Pan Paweł Szakiewicz (woj. warminsko-mazurskie)
II. Miejsce: Pan Sylwester Jaszczołt (woj. podlaskie)
III. Miejsce: Pan Mateusz Gąd ( woj. wielkopolskie)
Konkurs kierowany był do rolników do 40 roku życia, którzy
korzystając z funduszy europejskich zrealizowali w swoich
gospodarstwach inwestycję poprawiającą konkurencyjność.
Gospodarstwa nie mogły przekraczać 300 ha.
Pan Sylwester wraz z rodziną prowadzi nowoczesne gospodarstwo o powierzchni ponad 180 ha, ukierunkowane na hodowlę bydła
mlecznego. Gospodarz jest laureatem wielu konkursów i zdobywcą licznych nagród. W jego posiadaniu są już nagrody o zasięgu regionalnym
m.in. największy dostawca mleka do Spółdzielni Spomlek z Radzynia Podlaskiego, największy dostawca mleka w konkursie Mleczne Mistrzostwa
Polski oraz największy partner dla firmy Lactalis.
Panu Jaszczołtowi i jego rodzinie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy kolejnych sukcesów.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych
W dniach 23 i 24 czerwca na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie odbyła się XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni
z Doradztwem Rolniczym.
Na powierzchni ponad 10 hektarów 119 hodowców zaprezentowało ponad 400 sztuk
zwierząt, a w tym: bydło mleczne, mięsne, trzodę chlewną, owce, konie i drób. Po raz pierwszy
zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Drobiu. Wystawa Zwierząt przyciągnęła do
Szepietowa blisko 100 tysięcy zwiedzających.
Komisja Konkursowa wyłoniła superczempiony, czempiony i wiceczempiony.
Tytuł superczempiona otrzymały m.in.:
w kategorii owce - maciorka suffolk p. Sławomira Paprockiego z Domanowa
w kategorii tryki - tryk PON p. Józefa Rokickiego z Kiersnówka
Nagrodzone też zostało bydło mleczne p. Stanisława Falkowskiego zam. Filipy, p. Krzysztofa Szmurło zam. Popławy, p. Andrzeja
Topczewskiego zam. Trzeszczkowo, p. Szczepana Mierzwińskiego zam. Filipy oraz p. Andrzeja Arbaszewskiego zam. Klepacze. Hodowcy
biorący udział w Wystawie otrzymali puchary i nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Bank Spółdzielczy w Brańsku. Nagrody wręczali
wiceprezes Zarządu BS Stanisław Bachurek, dyrektor O/BS w Grodzisku Mikołaj Szerejko i dyrektor O/BS w Wyszkach Edward Karpiesiuk.
Duże zainteresowanie wywołał konkurs „Młodzi Hodowcy”. Zebrani podziwiali dzieci, które prezentowały swoich „pupilków”
hodowlanych. Ich odwaga i solidne przygotowanie zostało nagrodzone prezentami i upominkami od sponsorów. Podczas pokazów zaprezentowało się również ok. 320 firm, które wystawiały maszyny i urządzenia oraz środki do produkcji rolnej. Były też firmy finansowe, doradcze
oraz instytucje państwowe obsługujące rolnictwo.
Piękna pogoda w czasie Wystawy nie tylko ściągnęła rzesze zwiedzających, ale też pozwoliła wymienić doświadczenia i nawiązać
nowe kontakty biznesowe.
Wszystkim hodowcom gratulujemy osiągniętych wyników hodowlanych
oraz życzymy dalszych sukcesów.
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