Warto zaprosić na zbieranie dla... siebie - bezpłatny portal dla rolników myzbieramy.pl
W tym roku brakuje pracowników do zbioru, ceny w skupie są niskie i jest obawa, że dużo
owoców, warzyw zgnije na polu. Aby do tego nie doszło rolnicy mogą skorzystać z pomysłu
bardzo popularnego np. w USA, Kanadzie, Niemczech. Wystarczy po prostu zaprosić osoby,
aby dla siebie pozbierały i zapłaciły za owoce, warzywa od razu rolnikowi na polu. Taką
możliwość zaproszenia daje stworzony w tym celu bezpłatny portal MyZbieramy.pl
- Chcemy, aby rzadkością były sytuacje, gdy rolnikowi nie opłaca się zbierać i ostatecznie
owoce, warzywa zostają na polu - podkreśla Mirosław Biedroń, pomysłodawca portalu
MyZbieramy.
Rolnicy, którzy chcą zaprosić do siebie na zbiór rejestrują darmowe konto. Następnie mogą
wystawić bezpłatne ogłoszenie na MyZbieramy.pl. W informacjach podają m.in. daty zbioru,
zdjęcia oraz cenę, za którą osoby mogą zebrać dla siebie owoce, warzywa.
Portal ma także na celu zachęcić do powrotu do natury i odkrycia radości ze zbierania
owoców, warzyw, z których można zrobić przetwory. Dlatego hasło przewodnie portalu
brzmi: Poczuj radość zbierania.
Wyprawa np. na truskawki, połączona ze zjedzeniem posiłku na świeżym powietrzu, może
być wyjątkowa dla rodzin z dziećmi, wzmocni relacje.
Dla wielu osób będzie to sentymentalna podróż - przypomnienie czasów, gdy w młodości
zrywały owoce, pomagały w pracach polowych. Dla najmłodszych jest to "żywa lekcja
przyrody".
Koncepcja wpisuje się w pomysł skrócenia łańcucha dystrybucji żywności „prosto z pola na
stół”. Żywność może być zdrowsza, tańsza, wyższej jakości. Osobisty zbiór płodów rolnych
to także gwarancja źródeł ich pochodzenia, obserwacji warunków w jakich jest wytwarzana.
Pozwala także na budowanie dobrych relacji między konsumentem a producentem. Tym
samym MyZbieramy.pl doskonale wpisuje się w popularne hasło „myśl globalnie - jedz
lokalnie”.
Portal wspiera lokalnych rolników, bo zapłata za zbiory następuje od razu w gospodarstwie.
Osoby zbierające kupią warzywa, owoce dużo taniej niż sklepie, ponieważ rolnik może
zaproponować zdecydowanie niższą cenę, a i tak wyższą od tej w jakiej sprzedaje hurtowo.
Patronat nad MyZbieramy.pl objęły m.in. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Małopolska Izba Rolnicza, Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, magazyn AGRO Profil,
SITR Not.
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