Baltiją tausojantis ūkininkas 2021
Dalyvio anketa

Užpildytų anketų lauksime iki 2021 m balandžio 30 d.
Anketą siųskite elektroniniu paštu: adele.b@glis.lt
Per vieną darbo dieną gausite laišką, patvirtinantį Jūsų dalyvavimą.
Patarimai prieš pildant anketą:
Patikrinkite, ar Jūsų ūkis atitinka konkurso kriterijus.
Peržiūrėkite pateiktas tvaraus ūkininkavimo priemones

BENDRA INFORMACIJA
1. Dalyvio vardas pavardė, ūkio pavadinimas

2. Kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninis paštas)

3. Ūkio tinklapis ar / ir socialinių tinklų paskyra (jei turite)

GEOGRAFINIS ŪKIO APIBŪDINIMAS
4. Kur įsikūręs Jūsų ūkis? (pilnas adresas, savivaldybė, rajonas)

5. Trumpai aprašykite ūkio aplinką (šalia esantys vandens telkiniai, vyraujanti aplinka, dirvožemis)

ŪKIO EKONOMINIS APIBŪDINIMAS
6. Trumpa ūkio istorija (kada ir kaip įkurtas ūkis)

7. Kokia ūkio valdymo forma? (valdo vienas ūkininkas, šeima ar ūkio bendrovė)

8. Kiek žmonių dirba ūkyje? (kiek pilnu etatu, kiek tik sezono metu)

9. Koks ūkio dydis (ha)?

10. Pagrindinė ūkio produkcija (pasėlių plotas, gyvulių skaičius, auginami augalai)

11. Kita ūkio produkcija (pasėlių plotas, gyvulių skaičius, auginami augalai)

ŪKYJE TAIKOMOS PRIEMONĖS, MAŽINANČIOS MAISTO MEDŽIAGŲ NUTEKĖJIMĄ

12 A. Pažymėkite ūkyje taikomas tvarias ūkininkavimo priemones
(galite pažymėti kelis tinkamus variantus)
Taikomos priemonės, gerinančios dirvožemio būklę bei mažinančios eroziją
Dirbamuose laukuose ištisus metus palaikoma augalinė danga.
Vykdoma dirvožemio apsauga nuo suspaudimo ir tankinimo (pvz.: vykdoma sėjomaina, naudojama
lengvesnė technika).
Auginami tarpiniai pasėliai.
Dirvožemis praturtinamas organinėmis medžiagomis (auginami tarpiniai pasėliai, įterpiamas mėšlas ar
kompostas).
Palaikomos apsauginės juostos (buferinės zonos) aplink vandens telkinius.
Taikomos vandens išteklių apsaugos ir valdymo priemonės
Sukurtos dirbtinės šlapynės ir / ar sedimentaciniai tvenkiniai.
Atsakingas vandens išteklių valdymas (pvz. tvarios drėkinimo sistemos, drėkinimo vandens saugojimas,
ūkininkaujama natūraliai užliejamose pievos ir kita.)

Taikomos priemonės, mažinančios maisto medžiagų nuotėkį į aplinką

Subalansuotas dirvos tręšimas bei palaikomas maisto medžiagų balansas (tręšiama, atsižvelgiant į dirvos
struktūrą bei būklę, derlingumo potencialą, auginamų augalų poreikius, fosforo kiekį dirvoje).
Trąšos naudojamos tik tam tinkamu metu bei vyraujant tinkamoms aplinkos sąlygoms.
Mėšlas ar srutos naudojamos pasitelkiant tvarias naudojimo technikas (įpuškimas, srutų rūgštinimas).
Augalininkystėje naudojamas mėšlas.
Naudojamos priemonės ar technologijos, leidžiančios tiksliau apskaičiuoti reikalingą trąšų kiekį.
Optimizuotas maistinių medžiagų perdirbimas ūkyje.

12 B. Remdamiesi aukščiau pažymėtomis priemonėmis, apibendrinkite, patikslinkite pateiktą
informaciją ir pateikite papildomos informacijos apie Jūsų taikomas priemones.

13. Ar ūkininkaudami taikote mokslininkų ar žemės ūkio specialistų rekomendacijas, ar taikote
novatoriškas priemones, mažinančias maistinių medžiagų patekimą į aplinką?

14. Ar pastebėjote išmatuojamą teigiamą šių priemonių poveikį? (Jei taip, aprašykite atliktus tyrimus,
išmatuotus ar stebėtus pokyčius)

KITOS PRIEMONĖS

15. Ar ūkyje yra taikomos kitos, anksčiau neminėtos priemonės, susijusios su aplinkosauga?
Pavyzdžiui, pesticidų naudojimo mažinimas, biologinės įvairovės išsaugojimas, prisitaikymas prie
klimato kaitos ar jo švelninimas.

16. Ar dalyvaujate švietimo veiklose ar kitais būdais viešinate ūkyje taikomas gerąsias praktikas?

17. Ar bendradarbiaujate su kitais ūkiais naudojant ar įdiegiant priemones, dalinatės
žiniomis ir pan.?

Kaip mes tvarkome Jūsų asmeninius duomenis
Pasaulio gamtos fondas (toliau WWF) ir partnerinės organizacijos (Lietuvoje – Lietuvos gamtos fondas (LGF) vadovaujasi
ES teisės aktais dėl asmens duomenų ir privatumo (angl. general data protection regulation - GDPR). Norime Jus informuoti,
kodėl mums reikia Jūsų asmeninių duomenų, ir kaip mes juos panaudosime. WWF bei partnerinėms organizacijoms svarbu,
kad suprastumėte, kad Jūsų pateikta asmeninė informacija yra saugi. „Asmeninė informacija“ - tai informacija kuria remiantis
galima Jus identifikuoti. WWF ir partnerinės organizacijos išsaugos jūsų asmeninę informaciją, pvz., Jūsų vardą, adresą,
elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir nuotraukas, kurias pateikėte mums, kad galėtumėte išrinkti nacionalinį ir
regioninius nugalėtojus, bei pranešti visas naujienas, susijusias su konkursu. Pasibaigus konkursui Jūsų asmeninė informacija
bus ištrinta po 6 mėnesių. Dalyvių, apdovanotų metų Baltiją tausojančio ūkininko apdovanojimu, asmeninė informacija bus
išsaugota mažiausiai 1 metus arba tol, kol dalyvis nebenorės palaikyt ryšį su WWF ir partnerinėmis organizacijoms, kitais
nugalėtojais, bei ateityje būti siejamas su konkursu, pvz. žiniasklaidoje, pristatymuose apie konkursą ir konkurso viešinimui
skirtuose leidiniuose.

✔

Siųsdamas šią dalyvio anketą sutinku, kad WWF bei partnerinės organizacijos gali išsaugoti
asmeninę informaciją apie mane konkurso organizavimo tikslais.

Prašome siunčiant šią anketą pridėti ir keletą savo ūkio nuotraukų (neprivaloma).
Užpildytų anketų lauksime iki 2021 m balandžio 30 d.
Anketą siųskite elektroniniu paštu: adele.b@glis.lt
Per vieną darbo dieną gausite laišką, patvirtinantį Jūsų dalyvavimą.

