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1. Innowacje w chowie i hodowli bydła  
  

Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 

Data: 30 września do 6 października 2018 r.  

Miejsce: Francja  

Forma: wyjazd studyjny  
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Opis:   

Grupa uczestników liczyła 28 osób, w tym przedstawicieli: MODR w Karniowicach, Instytutu 

Zootechniki w Balicach, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz 

przede wszystkim hodowców bydła z województwa małopolskiego. Uczestnicy wyjazdu mogli 

podpatrzeć m.in. dobre praktyki w danej branży rolniczej, przykłady pozytywnej współpracy 

rolników, innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań, a także wymienić wiedzę i nawiązać 

kontakty pomiędzy innymi z rolnikami i przedstawicielami instytucji naukowych i 

branżowych. Uczestnictwo w targach hodowlanych Sommet de l’Elevage było 

najważniejszym wydarzeniem dla małopolskich hodowców. Oferta wystawy obejmowała 

wszystkie działy hodowli zwierząt tj. żywienie zwierząt, genetyka, warunki zootechniczne i 

zdrowie zwierząt, urządzenia udojowe, usługi i sprzęt dla hodowli, budownictwo 

inwentarskie, energia odnawialna, mechanizacja rolnictwa, itp. Centralnym obiektem była 

sala Zénith, gdzie znajdowała się główna aula widowiskowa z prezentacją najlepszych 

francuskich ras bydła, owiec i koni. Specjalnym atutem targów była promocja ras bydła, 

sprawdzającego się w regionach górskich oraz w trudnych warunkach klimatycznych. 

Program targów obejmował również wizyty w gospodarstwach do wyboru: bydło mleczne, 

mięsne, owce oraz specjalna rasa bydła Salers. W ramach wizyty odwiedzono 3 

gospodarstwa z produkcją bydła, wszystkie o profilu mięsnym. Wyjazd studyjny był szansą 

pogłębienia wiedzy nie tylko w zakresie chowu i hodowli, ale również innej kultury. Miłą 

niespodzianką była także otwartość i skromność francuskich hodowców. Zdobyte informację 

pozwolą małopolskim hodowcom spojrzeć na swoje gospodarstwa szerszym okiem, a 

wspomnienia pozostaną na długo.  

  

Zdjęcia:   

                      
 

Więcej  informacji:  http://www.modr.pl/wydarzenie/innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-

wyjazdstudyjny   
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2. Promocja innowacji w hodowli bydła mięsnego podczas Europejskich Targów  

Hodowlanych w Clermont-Ferrand  
  

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu wraz z Grupą  

Producentów Rolnych „Wołowina Pomorska”,  Kujawsko-Pomorskim  Ośrodkiem Doradztwa  

Rolniczego w Minikowie oraz Spółdzielnią Producentów Bydła Mięsnego „Mazurska  

Wołowina”  

Data: 30 września do 6 października 2018 r.  

Miejsce: Francja  

Forma: wyjazd studyjny  

Opis:   

W wyjeździe studyjnym udział wzięli : grupa rolników – producentów bydła mięsnego, 

doradców oraz pracowników naukowych. Głównym celem operacji była pomoc w utworzeniu 

grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydła mięsnego, co realizowano poprzez 

wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizowanej 

operacji. W trakcie wyjazdu studyjnego zostały podjęte między innymi zadania dotyczące 

moderacji powstania grupy operacyjnej oraz zapoznanie się z doświadczeniami francuskimi 

w zakresie powstawania grup operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 

wniosków o dofinansowanie działań innowacyjnych w rolnictwie. Tematyka wyjazdu 

skupiona była szczególnie na ogromnym doświadczeniu w zakresie stosowania postępu 

genetycznego w produkcji zwierzęcej.  

Uczestnicy biorący udział w Europejskich Targach Hodowlanych w Clermont – Ferrand, w 

ramach wyjazdu studyjnego odwiedzili gospodarstwa zajmujące się hodowlą i chowem bydła 

mięsnego, bazę eksportową bydła oraz wysłuchali bardzo interesujących wykładów 

związanych ze stanem hodowli, postępem genetycznym, użytkami zielonymi oraz działaniem 

„Współpraca”.  

W ramach sympozjum odbyły się wykłady technologiczne pracowników Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Omówiono rolę mieszanek 

trawiastomotylkowych w kształtowaniu potencjału produkcyjnego trwałych i polowych 

użytków zielonych oraz przedstawiono tematy pn. „Narzędzia przydatne w doskonaleniu 

pracy hodowlanej w stadach bydła mięsnego”, „Aktualny stan hodowli bydła mięsnego w 

Polsce i UE, „Wyniki herbicydowego doświadczenia demonstracyjnego w kukurydzy w PODR 

w Lubaniu (2017 r.)”. Spotkania miały charakter wykładowo-warsztatowy, co pozwoliło na 

swobodny kontakt z wykładowcami i uzyskanie odpowiedzi na  szczegółowe pytania, 

odnoszące się do indywidualnych problemów. Zainteresowanie tematem było bardzo duże, 

a wiedza, jaką uzyskali rolnicy od wszystkich specjalistów z pewnością przełoży się w 

przyszłości na zwiększenie produktywności łąk oraz poprawie jakości polskiej hodowli. 

Sukcesem wyjazdu stały się rozmowy o konieczności powstania grupy operacyjnej. Wyjazd 
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zainicjował pomysł złożenia wniosku na działanie „Współpraca”. Zaplanowano również 

spotkanie w najbliższym czasie, którego celem jest doprecyzowanie innowacyjnego 

rozwiązania, które chciałaby wdrożyć potencjalna grupa oraz kwestii formalnych. Dodatkowo 

uczestnicy wyjazdu mogli podziwiać nowatorskie rozwiązania, nowości produktowe i 

technologiczne, a także zapoznać się z usługami dla rolnictwa.  

  

Zdjęcia:   

 

Więcej  informacji:  http://podr.pl/hodowla-bydla-po-francusku-relacja-z-wyjazdu-

studyjnegopromocja-innowacji-w-hodowli-bydla-miesnego-podczas-europejskich-targow-hodowlanych-

wclermount-ferrand/   
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http://podr.pl/hodowla-bydla-po-francusku-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-promocja-innowacji-w-hodowli-bydla-miesnego-podczas-europejskich-targow-hodowlanych-w-clermount-ferrand/
http://podr.pl/hodowla-bydla-po-francusku-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-promocja-innowacji-w-hodowli-bydla-miesnego-podczas-europejskich-targow-hodowlanych-w-clermount-ferrand/
http://podr.pl/hodowla-bydla-po-francusku-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-promocja-innowacji-w-hodowli-bydla-miesnego-podczas-europejskich-targow-hodowlanych-w-clermount-ferrand/
http://podr.pl/hodowla-bydla-po-francusku-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-promocja-innowacji-w-hodowli-bydla-miesnego-podczas-europejskich-targow-hodowlanych-w-clermount-ferrand/
http://podr.pl/hodowla-bydla-po-francusku-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-promocja-innowacji-w-hodowli-bydla-miesnego-podczas-europejskich-targow-hodowlanych-w-clermount-ferrand/
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3. Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń  
  

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu   

Data: 30 września do 6 października 2018 r.  

Miejsce: Francja  

Forma: wyjazd studyjny  

Opis:   

Uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić targi SOMMET DE L’ELEWAGE oraz 3 przodujące w 

regionie gospodarstwa specjalizujące się w chowie i hodowli bydła mięsnego rasy Limousine:  

• Farmę Lena Olivier w miejscowości Beaumont – gospodarstwo o powierzchni 240 ha, 

które w całości stanowią użytki zielone i pastwiska. Żywienie bydła w okresie 9 

miesięcy opiera się na kwaterowym wypasie traw. W okresie zimowym właściciel 

karmi bydło kiszonką z traw z dodatkiem siana. Dawkę uzupełnia zakupioną kiszonką 

z kukurydzy. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli zarodowej bydła. Praca 

hodowlana ukierunkowana jest na kojarzenie prowadzące do uzyskania bydła w typie 

mieszanym, we Francji określone nazwą szkieletowo-mięsne. Buhaje, które w tym 

stadzie kryją krowy mamki i jałówki pochodzą wyłącznie ze stacji oceny buhajów (z 

zakupu). Dzięki ukierunkowanej pracy hodowlanej, indywidualnemu doborowi do 

kojarzenia par rodzicielskich oraz inseminacji nasieniem wybitnych buhajów jałówek 

i pierwiastek, farmer ogranicza inbred oraz zapewnia topowy poziom postępu 

hodowlanego w prowadzonym stadzie. Wyboru buhajów dokonuje się bardzo 

starannie na podstawie wyceny i dostępnej informacji hodowlanej – indeksów.  

• Farmę GAEC Bordes w miejscowości Rousset – gospodarstwo o powierzchni 235 ha, 

które w 2002 roku zostało przejęte przez syna od rodziców. Farmer-junior z 40 ha 

zbiera trawę na kiszonkę. Na 6 ha uprawia kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę. 

Wymienione pasze objętościowe stanowią podstawę żywienia zimowego. Na 15 ha 

farmer uprawia zboża, które z dodatkiem mieszanek paszowych uzupełniających, 

tzw. koncentratów i śrut białkowych, są podstawowym składnikiem pasz treściwych 

skarmianych bydłem w tym gospodarstwie. Aktualnie rolnik prowadzi stado 150 szt. 

mamek. Krowy wpisane są do ksiąg hodowlanych (stadnych) tej rasy. Organizacja 

stada i konsekwentna realizacja krycia i inseminacji powodują, że wszystkie krowy w 

tym gospodarstwie cielą się w czasie 3 miesięcy, od września do końca listopada.  

• Farmę Valleix Alain w miejscowości Gioux – gospodarstwo specjalizujące się od ponad 

40 lat w produkcji mleka, które Alain po 2000 roku przejął od swoich rodziców. Podjął 

decyzję o zmianie profilu gospodarstwa. Rozpoczął hodowlę krów mięsnych rasy 

Limousine. Obecnie całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi 109 ha, z czego 99 

ha stanowią użytki zielone. W tym gospodarstwie bydło przebywa i wypasa się przez 

cały rok na pastwiskach o powierzchni 45 ha. Pozostałe 44 ha użytków zielonych 

farmer przeznacza na kiszonkę z trawy i na siano. Kiszonkę balotuje i magazynuje 
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przy budynku inwentarskim, a siano przechowuje razem ze słomą w zadaszonych 

obiektach gospodarstwa (stodoła polowa, wiata, budynek inwentarski). 

Wyprodukowaną i zmagazynowaną pod rusztem gnojowicą nawozi posiadane użytki 

zielone. Farmer, modernizując budynek inwentarski, celowo zdecydował się na 

wykonanie konstrukcji dachu obory w 100% z drewna. Eliminacja słupów 

konstrukcyjnych podtrzymujących dach obory spowodowała, że powstał budynek 

halowy, który w przypadku niekorzystnej koniunktury w produkcji rolniczej umożliwi 

prowadzenie innej, dowolnej działalności.   

Uczestnicy wyjazdu specjalizujący się w produkcji bydła, rolnicy z Wielkopolski oraz doradcy 

poszukujący innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie mogli zapoznać się z nowymi 

technologiami stosowanymi w chowie i hodowli bydła mięsnego. Rozmawiałi bezpośrednio z 

właścicielami farm, z hodowcami. Mieli okazję podpatrzeć, w jaki sposób prowadzone są 

gospodarstwa. Wizyty te sprzyjały wymianie doświadczeń pomiędzy hodowcami z Polski i 

Francji.  

  

Zdjęcia:  

  
Więcej  informacji:  http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-

dofrancji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen   

  

  

    

http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8743-relacja-z-wyjazdu-do-francji-pn-innowacje-w-chowie-i-hodowli-bydla-na-przykladzie-francuskich-doswiadczen
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1. Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń  
  

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  

Data: 30 września do 6 października 2018 r.  

Miejsce: Francja  

Forma: wyjazd studyjny  

Opis:   

 Trzydziestu uczestników, w tym: rolnicy, hodowcy bydła mięsnego, doradcy rolniczy oraz 

przedsiębiorcy rolni zapoznało się z innowacyjnymi technologiami w produkcji bydła 

mięsnego, doświadczeniami francuskich hodowców, metodami doboru właściwego buhaja 

do budowy stada oraz informacjami w zakresie Działania „Współpraca” i Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

 Pierwszym punktem operacji była wizyta w Stacji Oceny Buhajów w Lanaud, stanowiącej 

centrum genetyczne pożądane na całym świecie. Gromadzone w stacji nasienie buhajów, 

należy do najlepszych rozpłodników rasy Limousine. Bydło tej rasy charakteryzuje się 

bogatą tradycją – księga hodowlana we Francji została założona w 1886 r. a Stacja Oceny 

Buhajów powstała w 1984 r. Buhaje gwarantują genetykę na najwyższym poziomie, opartą 

o testowanie na potomstwie. Idealnie nadają się dla stad w czystości rasy, jako materiał do 

remontu stada. Selekcja w rasie Limousine prowadzona jest w taki sposób, żeby zadowolić 

wymagania hodowców i przemysłu mięsnego. Jej celem jest zachowanie wartości 

macierzyńskich przy jednoczesnym zapewnieniu kulinarnych walorów mięsa.  

Pod przewodnictwem Pana Gilles Lequeux – prezesa Stacji Oceny Buhajów, który 

oprowadzał uczestników wyjazdu po całym kompleksie, uczestnicy dowiedzieli się, że 

pracownicy w Lanaud największą uwagę zwracają na takie priorytetowe cechy jak: płodność, 

łatwość wycieleń, mleczność, wykorzystanie paszy i łagodność. W przypadku mięsności, 

zwierzęta selekcjonuje się pod kątem wielkości dobowych przyrostów oraz rozwoju tkanki 

mięśniowej u osobników męskich. 

Ponadto, uczestnicy dowiedzielii się, że w ostatnich latach, francuskie buhaje rasy Limousine 

są najczęściej eksportowane na cały świat. Zwierzęta trafiają, aż na pięć kontynentów 

i znajdują odbiorców z 80 krajów. Oprócz sprzedaży żywych zwierząt (rozpłodników), dużym 

zainteresowaniem cieszy się sprzedaż nasienia buhajów. Co roku z terenu całego kraju, 

przyjeżdża tu około dwa tysiące buhajów, które wcześniej wybrał wyspecjalizowany 

selekcjoner. Do stacji trafiają zwierzęta w wieku 8-9 miesięcy o masie ciała 300-350 kg. 

Pierwsza ocena dotyczy łagodności bydła. Agresywne sztuki są natychmiast eliminowane. 

Buhaje, które zostały zakwalifikowane, pozostają w stacji przez kolejne sześć miesięcy. W 

tym czasie poddawane są szczegółowej kontroli. Selekcjonerzy (pracownicy stacji) oceniają 

wszystkie cechy funkcjonalne oraz mierzą dzienne przyrosty, które według ich założeń nie 

mogą przekraczać 1300 gramów. Zwierzęta w wieku 14-15 miesięcy są przygotowywane do 

aukcji, skąd trafiają do dalszej hodowli na cały świat.  
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Kolejnym, istotnym punktem wyjazdu był udział uczestników w najważniejszych Targach 

Hodowlanych w Europie SOMMET DE L’ÉLEVAGE w Clermont-Ferrand. Przedmiotowe targi, 

odbywające się w sercu Masywu Centralnego, największego regionu hodowli bydła mięsnego 

w Europie, należą do największych międzynarodowych imprez sektora produkcji zwierzęcej. 

Podczas przedmiotowych targów na powierzchni 180 000 m2 powierzchni wystawienniczej, 

zaprezentowanych zostało 1 500 wystawców (w tym 300 międzynarodowych z 32 krajów), 

2 000 zwierząt wybranych ras w tym: 1 300 sztuk bydła (22 rasy mięsne i mleczne), 400 

owiec (26 ras), 300 koni (16 ras). Dla 95 000 zwiedzających z branży (w tym 4 500 gości 

zagranicznych z 85 krajów) jak również, naszych szanownych rolników, hodowców bydła 

mięsnego, doradców rolnych z województwa lubuskiego poza stricte wystawą zwierząt 

została przedstawiona bogata oferta wszystkich działów hodowli zwierząt w tym m. in.: 

urządzeń ubojowych, sprzętu dla hodowli i żywienia zwierząt. Ponadto, zaprezentowane 

zostały instalacje energii odnawialnej, budownictwo inwentarskie, maszyny i sprzęty 

rolnicze. Uczestnicy korzystali z doradztwa w dziedzinie żywienia zwierząt, genetyki, 

warunków zootechnicznych i zdrowia zwierząt, mechanizacji rolnictwa przy udziale pani 

tłumacz, towarzyszącej uczestnikom podczas całego pobytu we Francji.  

 Uczestnicy wyjazdu w budynku głównym targów SOMMET DE L’ÉLEVAGE mogli naocznie 

podziwiać prezentacje francuskich ras bydła na ogromnej arenie w ramach organizowanych 

konkursów bogatej gamy ras zwierząt w tym mi. in.: Salers (400 zwierząt), Montbéliarde 

(100 zwierząt), Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Limouisine, Aubrac, Holstein, Brune, 

Simmental, Ile-de-France, Texel, BMC, Percheron. 

 Poza tym, w ramach operacji pt. „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego na 

przykładzie francuskich doświadczeń” rolnicy, hodowcy bydła i doradcy rolni mieli możliwość, 

w przeciągu trzech dni, zapoznać się z doświadczeniami francuskich hodowców bydła 

w ramach zorganizowanych czterech wizyt studyjnych w rodzinnych farmach bydła:  

1. GAEC Roux-Corbeil/La Courie/19510 Salon La Tour,  

2. Allafort Lionel Cluchat/63710 Le Vernet Ste Marguerite,  

3. GAEC Rousset/Les Bordes/03240 Le Theil,  

4. GAEC Robin-Vannier/Les Bidolets/71460 Chapaize. 

  

 Duże zaangażowanie uczestników, podczas przedmiotowych wizyt, pozwoliło na bogatą 

wymianę wiedzy polsko-francuskiej w zakresie chowu i hodowli bydła mięsnego. Ostatnia 

wizyta w gospodarstwie francuskich farmerów wyróżniała się hodowlą bydła połączoną z 

prowadzeniem fermy drobiu przy zastosowaniu ekologicznych metod. Fakt ten pozwolił na 

uzmysłowienie realnych możliwości połączenia produkcji zwierzęcej w harmonii z 

priorytetami jakie pociąga za sobą natura. 

 

 Zdjęcia: 
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2. Certyfikacja produktu tradycyjnego - innowacyjny kierunek promocji żywności 

regionalnej  
  

Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  

Data: 2 - 3 października 2018 r.  

Miejsce: województwo warmińsko-mazurskie (Olsztyn) i podlaskie  

Forma: seminarium połączone z wyjazdem studyjnym  

Opis:   

Celem operacji było ułatwienie transferu wiedzy i innowacji, a także dobrych praktyk w 

zakresie certyfikacji produktów tradycyjnych mających na celu promocję żywności 

regionalnej wysokiej jakości. Forma wyjazdowa operacji przyczyniła się do budowania sieci 

kontaktów i współpracy pomiędzy producentami żywności regionalnej, jednostkami 

naukowymi oraz podmiotami wspierającymi działania na rzecz wdrażania innowacji w 

sektorze certyfikowanej żywności regionalnej wysokiej jakości.  

Uczestnikami przedsięwzięcia była 25-osobowa grupa uczestników, a wśród nich producenci 

żywności regionalnej, w tym produktów wpisanych na ministerialną Listę Produktów 

Tradycyjnych, przedstawiciele jednostek naukowych oraz podmiotów wspierających 

działania na rzecz wdrażania innowacji w sektorze certyfikowanej żywności regionalnej 

wysokiej jakości.   

 

W trakcie seminarium zaprezentowano tematyczne wystąpienia w zakresie:  

• Ogólne informacje w zakresie SIR i tworzenia sieci kontaktów  

• Tradycje kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla   

• Żywność regionalna, tradycyjna, naturalna jako element inteligentnej specjalizacji 

województwa   

• Produkty regionalne i tradycyjne w systemach jakości żywności   

• Jakość handlowa tradycyjnej żywności -   

• Wsparcie producentów oraz działania informacyjno-promocyjne   



 

 

11  

  

 

Podczas wizyty studyjnej w województwie podlaskim uczestnicy wizytowali cztery podmioty:  

• Tatarska Jurta Pani Dżennety Bogdanowicz w miejscowości Kruszyniany – certyfikowany 

produkt tradycyjny pierekaczewnik   

Produkt tradycyjny województwa podlaskiego wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 20 

lipca 2005 r. Pierekaczewnik został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 30 czerwca 2009 r na wniosek Konsorcjum 

Producentów „Pierekaczewnika”. Pierekaczewnik jest to rodzaj pieroga o charakterystycznej 

strukturze oraz wielkości – średnica 26-27 cm, waga po upieczeniu ok. 3 kg. Cechą 

specyficzną produktu jest sposób rozwałkowywania ciasta, mający wpływ na jego 

specyficzny charakter. Pierekaczewnik wyglądem przypomina skorupę ślimaka. Efekt ten 

jest osiągany dzięki specyficznemu sposobowi jego wykonania, polegającym na nakładaniu 

na siebie sześciu warstw cienko rozwałkowanego ciasta, które przekłada się farszem i zwija 

w rulon.   

 

• Produkty mleczarskie s.c. Państwa Agnieszki i Marcina Bielec w miejscowości 

Aulakowszczyzna – certyfikowany produkt tradycyjny ser koryciński swojski   

Produkt tradycyjny województwa podlaskiego wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 19 

września 2005 r. Ser koryciński swojski został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako 

Chronione Oznaczenie Geograficzne 10 sierpnia 2012 r. na wniosek Zrzeszenia Producentów 

Sera Korycińskiego. Jest wytwarzany na terenie trzech gmin województwa podlaskiego w 

powiecie suchowolskim: Korycin, Suchowola, Janów. Ser koryciński swojski jest produkowany z 

niepasteryzowanego pełnego mleka krowiego z dodatkiem podpuszczki i soli kuchennej, 

poddanego tylko i wyłącznie filtracji nieczystości i chłodzenia w temperaturze środowiska. 

Dopuszczalny jest dodatek przypraw i ziół do sera, zarówno świeżych, jak i suszonych, np. 

czosnek, czarnuszka, kminek, koperek, czy też suszone grzyby. Charakterystyczny dla produktu 

jest kształt spłaszczonej kuli. Cechą różnicującą sery korycińskie jest okres ich leżakowania. Ser 

świeży dojrzewa od 2 do 4 dni, leżakowany od 5 do 14 dni, dojrzały – powyżej 14 dni.    

 

• Gospodarstwo Pasieczne Pana Krzysztofa Przeborowskiego w miejscowości Półkoty – 

certyfikowany produkt tradycyjny miód z Sejneńszczyzny / Łoździejszczyzny   

Miód wielokwiat z Sejneńszczyzny to produkt tradycyjny województwa podlaskiego - wpisany 

na Listę Produktów Tradycyjnych 16 maja 2006 r. Miód z Sejneńszczyzny / Łoździejszczyzny 

jest produktem tradycyjnym pogranicza dwóch Państw - Polski i Litwy. Został zarejestrowany 

przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia 31 stycznia 2012 r. na wniosek 

Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach oraz Regionalnego Związku Pszczelarzy w 

Łoździejach. Obszar produkcji obejmuje pogranicze Polski i Litwy.  Zarejestrowany produkt 

jest miodem pszczelim nektarowo-wielokwiatowym pozyskanym z obszaru, dla którego 
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charakterystyczna jest różnorodność roślin miododajnych, m.in.: wierzby, klonu, mniszka 

polnego, maliny, kruszyny, koniczyny białej i łąkowej, komonicy, nostrzyka, miodunki, lipy, 

chabra bławatka. Ze względu na krótki okres wegetacyjny roślin, miód jest pozyskiwany 

wyłącznie w okresie trzech miesięcy, tj. od połowy maja do połowy sierpnia.    

 

• Podlaskie Centrum Technologii Rolno-Spożywczych w Szepietowie – innowacyjne 

podejście do urynkowienia żywności regionalnej   

Modelowa przetwórnia produktów rolnych powstała przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Szepietowie. Stanowi bazę dydaktyczną dla rolników i mieszkańców obszarów 

wiejskich zainteresowanych przetwórstwem surowców rolnych na poziomie gospodarstwa. 

Cały obiekt stanowią cztery moduły (przetwórnie) wyposażone w nowoczesne urządzenia i 

sprzęt do małego przetwórstwa, tj. przetwórnia owoców, warzyw i ziół (produkcja suszu), 

przetwórnia owoców i warzyw (produkcja soków), przetwórnia mięsa, przetwórnia mleka. W 

województwie podlaskim jest to jedyna ogólnodostępna baza dydaktyczna małego 

przetwórstwa rolnego. Odbywają się tutaj szkolenia i zajęcia praktyczne umożliwiające 

zapoznanie z technologią produkcji danego produktu, aspektami ekonomicznymi 

planowanego przedsięwzięcia oraz niezbędnymi wymogami sanitarnymi, jak również z 

zakresu marketingu produktów rolnych wraz z tworzeniem sieci współpracy oraz grup 

producenckich. Docelowo przetwórnia ma funkcjonować na zasadzie inkubatora 

przedsiębiorczości.  

 

Uzupełnieniem realizacji całej operacji jest wydana publikacja przedseminaryjna pn. 

„Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej”  

zawierająca informacje o tradycjach kulinarnych Warmii, Mazur i Powiśla, kierunkach 

certyfikacji żywności regionalnej i tradycyjnej, produktach tradycyjnych województwa 

warmińsko-mazurskiego oraz dobre wzorce promocji i certyfikacji żywności regionalnej na 

przykładzie województwa podlaskiego. Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na 

stronie www.wmodr.pl, zakładka „Wydawnictwa”, „Broszury i ulotki”.   

 

Zdjęcia:   
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3. Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach 

wiejskich  
  

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 

Data: 4 października 2018 r.  

Miejsce: Białka  

Forma: wyjazd studyjny  

Opis:   

Wyjazd studyjny 40-osobowej grupy rozpoczęto od wizyty w gospodarstwie Państwa 

Ciecierów w Białkach, niewielkiej miejscowości podsiedleckiej. Gospodarstwo utrzymuje 

kozy rasy alpejskiej, barwnej uszlachetnianej, przetwarza ich mleko, przerabia na sery 

podpuszczkowe, a  część z nich jest również wędzona w przystosowanej do tego celu 

    

    

      

Więcej informacji:  http://www. w - modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid= 1     

http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid=1
http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid=1
http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid=1
http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid=1
http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid=1
http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=1197&l=pl&idn=30&lid=1
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wędzarni. Wytwarzany w gospodarstwie ser kozi „Młodziak” jest produkowany metodą 

tradycyjną w oparciu o naturalne składniki jest wyjątkowy w swoim rodzaju, posiada 

niepowtarzalny smak i zapach oraz strukturę. W 2017 roku został wpisany na Listę 

Produktów Tradycyjnych. Gospodyni Agnieszka Cieciera, która w poprzednim roku, jako 

jedna z niewielu z powiatu siedleckiego, rozpoczęła sprzedaż swoich produktów w ramach 

rolniczego handlu detalicznego, udzieliła odpowiedzi na pytania  dotyczące głównie chowu 

kóz, przetwórstwa mleka jak i procedur związanych ze zgłoszeniem rolniczego handlu 

detalicznego do powiatowego lekarza weterynarii.  Jej działalność jest świetnym przykładem 

na to, że warto w niewielkich gospodarstwach przetwarzać własny surowiec i sprzedawać 

konsumentom.   

Drugim punktem wyjazdu studyjnego była miejscowość Ostromęczyn Kolonia w gminie 

Platerów, gdzie gospodarze Waldemar Bielak z małżonką Lucyną, prowadzą zagrodę 

edukacyjną wpisaną od 2015 roku do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. W 

zagrodzie prowadzone są programy edukacyjne m.in.: „Ptaki naszymi przyjaciółmi”, 

„Pszczoły w życiu człowieka” czy „Kolorowe wyklejanki”.   

Kolejnym punktem programu była wizyta w gospodarstwie sadowniczym w miejscowości 

Klimczyce Kolonia w gminie Sarnaki. Gospodarstwo prowadzone jest przez Justynę i Alinę 

Paluch. Pani Justyna przedstawiła uczestnikom wyjazdu prezentację dotyczącą historii 

gospodarstwa oraz etapów tworzenia miejsca, które jest znane z tłoczenia pysznych soków 

„Samo jabłko”. Gospodarstwo zajmuje się także sprzedażą lokalnych produktów i 

prowadzeniem pijalni soków „Zakamarek Klimczyce”. Właścicielki podejmują działania 

aktywizujące lokalną społeczność i są m.in. w trakcie tworzenia inkubatora przetwórstwa. 

Ważna jest bowiem dla nich współpraca lokalnych przedsiębiorców, jak np. operacja 

„Tworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw produktów i 

usług lokalnych”. W wyniku tego działania powstała lokalna marka „Naturalnie nad Bugiem” 

łącząca przedsiębiorców działających w branży turystycznej i gastronomicznej na terenie 

Nadbużańskiego Podlasia.   

Uczestnicy wyjazdu obejrzeli linię produkcyjną tłoczni, sklep z lokalnymi produktami oraz 

spróbowali naturalnych, pysznych soków na bazie jabłek, ale z różnymi dodatkami.   

Wyjazd zakończył się w położonym na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu 

Klepaczewa - w gminie Sarnaki, gdzie od ponad dwudziestu lat Józefa Bobińska prowadzi 

gospodarstwo agroturystyczne.   

Celem wyjazdu studyjnego było wspieranie innowacji na obszarach wiejskich oraz poznanie 

innowacyjnych form przedsiębiorczości pozarolniczej.  

  

Więcej  informacji:  http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-

imprez/relacje2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-

naobszarach-wiejskich   

  

http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2408-wyjazd-studyjny-rozwoj-innowacyjnych-form-przedsiebiorczosci-pozarolniczej-na-obszarach-wiejskich
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4. Innowacyjne białko. Ekonomiczne aspekty stosowania pasz białkowych 

krajowego pochodzenia, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, bydła 

opasowego i trzody chlewnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  
  

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Data: 4 października 2018 r.  

Miejsce: Minikowo  

Forma: konferencja  

Opis:   

Konferencja podsumowująca tematyczne szkolenia realizowane w ramach projektu 

„Innowacyjne białko. Ekonomiczne aspekty stosowania pasz białkowych krajowego 

pochodzenia, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, bydła opasowego i trzody 

chlewnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dla producentów bydła 

opasowego, mleka oraz trzody chlewnej.   

  

Zdjęcia:   

  

  

 

5. Innowacje w praktyce ‒ cykl warsztatów polowych: rzepak, soja, kukurydza  

(KUKURYDZA)  

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  

Data:  5 października 2018 r.  
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Miejsce: Kobierzyce koło Wrocławia  

Forma: warsztaty polowe  

Opis:   

Zakład w Kobierzycach zajmuje się hodowlą i nasiennictwem kukurydzy oraz pszenicy ozimej 

i jarej. Specjalizuje się w zwiększaniu efektywności produkcji roślinnej ‒ prowadzi poletka 

doświadczalne oraz prace laboratoryjne w celu doskonalenia parametrów jakościowych 

ziarna i cech rolniczych. Posiada specjalistyczne pracownie np. technologiczną i in vitro, 

laboratoria, szklarnie, urządzenia i maszyny do prac polowych i przerobu nasion.  

Warsztaty rozpoczęły się częścią praktyczną. Przedstawiono zagadnienia dotyczące 

przygotowania ziarna, plonowania i zbiorów, a także strat. Uczestnicy zapoznali się z 

poszczególnymi etapami hodowli, liniami produkcyjnymi z urządzeniami do czyszczenia, 

separowania, granulometrii ziarna, suszenia, ochrony przed przegrzaniem, przechowywania 

i stosowania materiału siewnego, a także specjalistycznymi stanowiskami do badań i 

metodyką pracy w ww. Zakładzie. Zaprezentowano mieszańce liniowe i własne kolekcje 

odmian. Omówiono zastosowanie kolb kukurydzy i całej rośliny na kiszonkę czy też jej 

przydatność biogazową.  

W części teoretycznej omówiono kwestie doboru odmian i ich cechy, oczekiwania klientów 

rolniczego rynku, elementy agrotechniki kukurydzy stosowane przy niesprzyjających, 

ekstremalnych warunkach pogodowych, zasady prawidłowej ochrony i nawożenia 

kukurydzy,  sposoby ochrony kukurydzy przed szkodnikami i chorobami, a także jej 

nawożenie. Szkolenie w Kobierzycach dotyczące kukurydzy było trzecim i ostatnim 

kończącym cykl warsztatów polowych w ramach operacji „Innowacje w praktyce ‒ cykl 

warsztatów polowych: rzepak, soja, kukurydza”.  

  

Zdjęcia:   

  
Więcej informacji: http://www.dodr.pl/sir/sir-do-trzech-razy-sztuka-kukurydza   
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6. Nowoczesne technologie i problemy przy uprawie warzyw pod osłonami  
  

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  

Data:   10 października 2018 r.  

Forma: wyjazd studyjny  

Opis:   

Zwiększenie wydajności produkcji warzyw z jednostki powierzchni jest możliwe pod 

warunkiem ciągłego wprowadzania zmian technologicznych. Natomiast by zredukować 

przyczyny niskiej efektywności produkcji warzyw pod osłonami należy przeznaczyć znaczne 

nakłady w nowoczesne wyposażenie obiektów zapewniające optymalne warunki 

klimatyczne, nawożenie i nawadnianie. Z takim tematem zapoznali się uczestnicy wyjazdu 

(40 osób z województwa łódzkiego, w tym rolnicy zajmujący się uprawą warzyw pod 

osłonami oraz doradcy rolni).  

Nowoczesne konstrukcje do uprawy warzyw to obecnie tunele foliowe zblokowane z 

podwójną folią oraz szklarnie zblokowane z dachem ze szkła dyfuzyjnego z antyrefleksem i 

podwójnymi szybami bocznymi. Przy takich rozwiązaniach w szklarniach 97,5% światła jest 

absorbowane przez rośliny. Sterowanie ogrzewaniem realizowanym najlepiej poprzez układy 

wieloobiegowe i niezależne, dokarmianie dwutlenkiem węgla oraz wybór właściwego 

systemu uprawy to istotne czynniki warunkujące powodzenie ekonomiczne. Optymalne 

warunki uprawy uzyskuje się w warunkach programowania uprawy za pomocą komputera 

klimatycznego. Wiele lat zbierania i zestawiania danych przyniosło efekty w postaci 

programów komputerowych obejmujących całe obiekty. Podczas wykładów zostały 

omówione choroby wirusowe warzyw pod osłonami i znaczenie odkażania gleby.  

Zaprezentowano także najnowsze osiągnięcia w zakresie robotyzacji.   

Drugiego dnia grupa odwiedziła dwa gospodarstwa rolne, w których uprawiana jest papryka 

pod osłonami. Właściciele gospodarstw opowiedzieli o innowacyjnej technologii uprawy. 

Dyskutowano o doświadczeniach z różnymi odmianami papryki i o możliwościach w zakresie 

poszczególnych typów konstrukcji szklarniowych i tuneli. Rolnicy wymienili się 

doświadczeniami z zakresu stosowanej ochrony i terminów zakładania upraw. Realizacja 

operacji pozwoliła w praktyczny sposób zapoznać się z innowacyjną uprawą warzyw pod 

osłonami oraz przyczyniła się do wymiany doświadczeń i wiedzy w powyższym zakresie. 

Dzięki spotkaniu nawiązane zostały kontakty pomiędzy rolnikami, które w przyszłości będą 

płaszczyzną wymiany wiedzy w ww. tematyce.       
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Zdjęcia:   

 

Więcej  informacji:  https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-

iproblemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami   

  

 

7. Krótkie łańcuchy dostaw w rolnictwie – regulacje prawne i podatkowe  
  

Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data:   10 października 2018 r.  

Miejsce: Opole  

Forma: szkolenie  

Opis:   

Uczestnikami szkolenia byli rolnicy, producenci rolni, przedsiębiorcy z branży rolniczej, 

doradcy rolni. Podczas szkolenia zostały przeprowadzone wykłady nt.:  

• „Regulacje prawne i podatkowe – krótkie łańcuchy dostaw w rolnictwie” – Sylwia  

Parma – Sztolc  

• „Ewolucja i istota łańcucha dostaw” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk  

• „Cechy charakterystyczne krótkich łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem specyfiki 

sektora rolno-spożywczego” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk  

• „Zalety i wady krótkich łańcuchów dostaw” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk  

• „Perspektywy rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem specyfiki 

sektora rolno-spożywczego” – dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk  

  

  

https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami
https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/nowoczesne-technologie-i-problemy-przy-uprawie-warzyw-pod-oslonami


 

 

19  

  

Ostatnim elementem szkolenia było wręczenie zaświadczeń oraz dyskusja, z której wynikało, 

że uczestnicy są bardzo zainteresowani dalszymi szkoleniami.  

  

Zdjęcia:  

  
Więcej  informacji:  http://sir.oodr.pl/szkolenie-krotkie-lancuchy-dostaw-w-rolnictwie-

regulacjeprawne-i-podatkowe/   

  

8. Innowacyjna gospodarka pasieczna   
  

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 

Data:   10 października 2018 r.  

Miejsce: powiat makowski  

Forma: szkolenie  

Opis:   

Szkolenie dedykowane było do mieszkańców obszarów wiejskich, a w szczególności do 

lokalnych pszczelarzy zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie hodowlą pszczół,  osób  

chcących w przyszłości założyć własną pasiekę, młodzieży z terenów wiejskich, osób 

zainteresowanych rozwojem gospodarki pasiecznej, w tym doradców rolniczych, oraz  

wszystkich, którzy pragnęli poszerzyć swoją wiedzę odnośnie gospodarki pasiecznej i 

zagadnieniom z nią związanych. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 

występujących w praktykach pszczelarskich i spotkania się producentów produktów 

pszczelich z konsumentami.  

Fachową wiedzę z zakresu innowacyjności w gospodarce pasiecznej zaprezentowali 

wykładowcy praktycy i znawcy problematyki hodowli pszczół w polskich warunkach 

klimatycznych, środowiskowych i ekonomicznych.  

W wykładzie poprowadzonym przez mgr inż. Piotra Nowotnika, mistrza pszczelarza i 

publicysty, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami pszczelarzy brytyjskich 

i odnieść te doświadczenia do hodowli pszczół w polskich pasiekach towarowych. Wykład ten 

przybliżył funkcjonowanie brytyjskiego pszczelarstwa ze wszystkimi rozwiązaniami 
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praktycznymi i pokazał, jak w ciekawy sposób można połączyć hodowlę pszczół z 

nowoczesnym i ciekawmy biznesem.  

Wykład poświęcony innowacyjności i diagnostyce w ochronie pszczół poprowadził lek. wet. 

Artur Arszułowicz, zajmujący się od wielu lat zdrowotnością rodzin pszczelich. Udzielił on 

wielu cennych informacji i porad dotyczących diagnostyki i identyfikacji najważniejszych 

chorób. Poruszył również m.in. problem niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin i 

skażenia środowiska oraz ich wpływu na liczne przypadki zatrucia pszczół.  

  

Zdjęcia:     

  

  
Więcej  informacji:  http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-

imprez/relacje2018/2423-relacja-ze-szkolenia-innowacyjna-gospodarka-pasieczna   

 
  

9. Przetwórstwo mleka – sposób na podniesienie dochodu w gospodarstwie.  

Działanie „Współpraca”  
  

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 

Data:   16 października 2018 r.  

Miejsce: Nowy Drzewicz  

Forma: szkolenie  

Opis:   

Celem szkolenia było wspieranie innowacji w rolnictwie,  produkcji żywności na obszarach 

wiejskich, a także poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania 

„Współpraca”. W spotkaniu udział wzięli rolnicy, producenci mleka, a także doradcy rolniczy 

zainteresowani tematem przetwórstwa mleka (35 osób).  

Wykład na temat działania „Współpraca” przeprowadziła Agnieszka Rembiszewska z MODR 

Warszawa. Tematyka poruszana w wykładzie Krzysztofa Jaworskiego - serowara 

żuławskiego, dotyczyła  praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

wytwarzania różnych rodzajów sera. Wykładowca mówił również o przetwarzaniu mleka na 

małą skalę w warunkach domowych.  
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http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-imprez/relacje-2018/2423-relacja-ze-szkolenia-innowacyjna-gospodarka-pasieczna
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Uczestnicy poznali zagadnienia z historii serowarstwa, omówione zostały także techniki 

wytwarzania serów w różnych krajach. Była okazja poznać tajniki organizacji prostego i 

taniego warsztatu serowarskiego w zaciszu własnej kuchni lub zdobyć wiedzę  o 

podstawowych zasadach prowadzenia dojrzewania serów. Zajęcia praktyczne odbywały się 

grupach, których zadaniem było wykonanie czerech rodzajów sera: sera gouda, sera 

domowego posypywanego różnymi ziołami, sera z masy parzonej, a także ricottę z serwatki.  

Uczestnicy szkolenia wykazali olbrzymie zainteresowanie i brali czynny udział w warsztatach.  

Rolnicy, producenci mleka oraz doradcy rolniczy nabyli praktyczne umiejętności w produkcji 

serów, a także zapoznali się bliżej z zagadnieniem przetwórstwa mleka dzięki czemu 

podnieśli swoje kwalifikacje w pozyskiwaniu dobrej jakości serów.  

  

Więcej  informacji:  http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/programy-i-projekty-

ue/sir/2443przetworstwo-mleka-sposob-na-podniesienie-dochodu-w-gospodarstwie-dzialanie-wspolpraca  

 
 

10. Współpraca  i innowacja drogą do sukcesu w farmerskiej produkcji sera  
  

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie  

Data:   16 października 2018 r.  

Miejsce: Minikowo  

Forma: konferencja   

Opis:   

Konferencja podsumowująca dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu 

„Wspieranie procesu tworzenia partnerstw na rzecz innowacji w serowarstwie”.   

Uczestniczyli w niej rolnicy – hodowcy krów mlecznych, przetwórcy, przedstawiciele LGD, 

przedstawiciele UTP w Bydgoszczy, uczniowie oraz doradcy rolniczy.   

Gości przywitał dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pan 

Ryszard Kamiński. Program konferencji poruszał tematy szczególnie ważne dla serowarów 

farmerskich. Najwięcej wątpliwości i pytań zawsze rodzą zagadnienia związane z 

problemami higieniczno-sanitarnymi w farmerskiej produkcji sera, które przedstawił dr 

Mirosław Sienkiewicz. Pani Grażyna Szelągowska z Muzeum Etnograficznego w Toruniu 

opowiedziała o tradycjach serowarskich w naszym regionie oraz o produkcie regionalnym, 

który w dzisiejszych czasach może nieść ze sobą konkretne korzyści ekonomiczne. 

Kontynuacją tego zagadnienia był wykład pani Violetty Naskręt, która zainspirowała 

słuchaczy przedstawiając nowoczesne metody z zakresu marketingu produktów 

serowarskich.   

Zagadnienia związane z tworzeniem partnerstw w produkcji rolniczej przedstawił pan Zenon 

Lewandowski, który na przełomie maja i czerwca przeprowadził warsztaty na ten sam 

temat. Gościem specjalnym konferencji był pan Rafał Serafin, reprezentujący Fundację 
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Partnerstwo dla Środowiska, który mówił o działających inicjatywach z południa Polski 

związanych ze sprzedażą bezpośrednią żywności prosto od rolnika. Po raz kolejny podczas 

trwania projektu pracownicy KPODR pan Piotr Sawa oraz pani Wioletta Szynalska 

przedstawili zagadnienia związane z legalizacją sprzedaży żywności produkowanej przez 

rolnika oraz z możliwościami finansowania takiej działalności.   

Ważnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, który dodatkowo miał wesprzeć 

nawiązywanie współpracy pomiędzy jej uczestnikami oraz podsumował dotychczasowe 

działania. Rolnicy mogli wyrazić swoje oczekiwania, które głównie wiążą się z 

wprowadzaniem na rynek żywności przez nich produkowanej, z kolei pracownicy KPODR 

przedstawili możliwości, jakie niesie ze sobą przystąpienie do działania „Współpraca”. W 

rezultacie kilkunastu rolników wyraziło chęć przystąpienia do tworzącej się Grupy 

Operacyjnej, wyznaczono termin kolejnego spotkania w celu omówienia dalszych warunków 

współpracy.   

  

 

Zdjęcia:  

  

  
Więcej  informacji:  http://www.kpodr.pl/wspolpraca-i-innowacja-droga-do-sukcesu-w-

farmerskiejprodukcji-sera-2/   

 

11. Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego  
  

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we 

współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu  
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Data:   16 października 2018 r.  

Miejsce: Sielnik k. Opalenicy  

Forma:  konferencja 

Opis:   

Celem konferencji była prezentacja innowacyjnych rozwiązań i doświadczeń z ich wdrożenia 

w produkcji roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem najnowszych trendów, w takich 

obszarach jak:  

• uproszczone metody uprawy,  

• innowacyjne metody nawożenia roślin,  

• nawożenie roślin a ochrona środowiska,  

• optymalna organizacja produkcji bydła mlecznego i opasowego,  

• produkcja trzody chlewnej a ASF,  

• innowacje w chlewni.  

Wymienioną powyżej tematykę innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie zaprezentowali na 

konferencji głównie naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz praktycy 

rolnicy. Dopełnieniem konferencji były prezentacje dwóch gospodarstw rolnych. Pierwsza 

dotyczyła profilaktyki i organizacji produkcji w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego w 

dużym stadzie na przykładzie gospodarstwa Doroty Wyrobek z województwa dolnośląskiego, 

zaprezentowana przez Rafała Lipińskiego. Druga prezentacja, przedstawiona przez Marcina 

Kurkowiaka z województwa wielkopolskiego, dotyczyła innowacyjnych rozwiązań związanych 

ze zmianą profilu produkcji jako alternatywą dla produkcji trzody chlewnej. Podczas 

konferencji odbyło się także bardzo ważne wydarzenie – rolnik z powiatu wolsztyńskiego 

Tomasz Jazdon przekazał na ręce zastępcy dyrektora WODR – Macieja Szłykowicza 

unikatowe wydanie „Poradnika Gospodarskiego” z 1931 roku.  

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników i doradców oraz uczniów szkół 

rolniczych, czego dowodem było uczestnictwo ponad 200 osób oraz na koniec konferencji 

ożywiona dyskusja jej uczestników.  

Patronat nad konferencją sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 

Ardanowski, natomiast patronat medialny: „Farmer” i „Gospodarz.pl”.  

  

Zdjęcia:   
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Więcej informacji: Więcej informacji: http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/8740-relacjaz-

konferencji-innowacyjnosc-warunkiem-wzrostu-dochodu-rolniczego   

  

12. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa owoców i 

warzyw w małych oraz średnich gospodarstwach  
  

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach  

Oddział w Sandomierzu  

Data:   17-19 października 2018 r.  

Forma: konferencja i warsztaty  

Opis:   

Grupa uczestników liczyła 50 osób. Celem operacji było upowszechnienie i promocja „małego 

przetwórstwa” jako innowacyjnej formy różnicowania działalności gospodarstw rolnych, 

najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w jego zakresie oraz możliwości 

wykorzystania dostępnych rozwiązań (w postaci inkubatorów przetwórczych) dla 

początkujących przetwórców, a także przepisów unijnych i krajowych związanych z jego 

prowadzeniem. Ważnym elementem operacji było nawiązanie partnerskiej współpracy 

pomiędzy różnymi podmiotami sfery naukowej, doradczej i produkcyjnej obejmującej 

producentów owoców i warzyw którzy działają w sferze małego przetwórstwa.  

W ramach konferencji odbyły się prelekcje w ramach czterech paneli tematycznych:   

1. Innowacyjne metody przetwarzania owoców i warzyw  

2. Rolniczy handel detaliczny  

3. Wymogi i procedury sanitarno-techniczne   

4. Źródła finansowania w ramach PROW 2014-2020  

W ramach powyższych bloków omówiono m.in. wymagania i procedury sanitarno-techniczne 

w przetwórstwie owocowo-warzywnym na małą skalę, warunki i wymagania dotyczące 

prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i w ramach rolniczego handlu detalicznego, 

zaprezentowano innowacyjne metody przetwarzania owoców i warzyw przydatne do 

zastosowania w małych i średnich gospodarstwach, a także przedstawiono źródła 
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finansowania związane z przetwórstwem w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy poznali 

również podstawowe informacje nt. działalności Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich (SIR), jej cele, zadania oraz zrealizowane i obecnie planowane działania. 

Tematy poniższych wykładów była dostosowane przede wszystkim do obecnych potrzeb 

małych i średnich gospodarstw. W tyk kontekście zaprezentowano różne formy 

przetwarzania, omówiono wymogi sanitarne, przepisy prawne i możliwości finansowania 

inicjatyw związanych z przetwórstwem.  

Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej były przeprowadzone warsztaty praktyczne, podczas 

których uczestnicy mogli nabrać umiejętności związanych z przetwórstwem oraz 

samodzielnie wytworzyć produkt końcowy. Warsztaty obejmowały prezentację inkubatora 

przetwórczego jako innowacyjnego projektu przeznaczonego do przetwórstwa owoców i 

warzyw dla indywidualnego odbiorcy (rolnik, mały przedsiębiorca, gospodarstwa 

agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich itp.). Zaprezentowano znajdujące się w nim 

pomieszczenia przeznaczone do przygotowania surowca, sale produkcyjne, magazyny 

opakowań, dodatków i wyrobów gotowych oraz nowoczesne wyposażenie tj. sprzęt do 

mycia, sortowania i przetwarzania owoców, napełniania słoików, pasteryzacji, suszenia oraz 

przechowywania i transportowania gotowych wyrobów. Po zapoznaniu się z działalnością 

inkubatora, uczestnicy operacji wzięli udziału w różnych procesach przetwarzania produktu 

ogrodniczego - m.in. w przygotowaniu owoców do suszenia i suszeniu (poznali zasady działania 

suszarni), wyciskaniu soku jabłkowego (wykorzystując każdy element linii produkcyjnej do 

wyciskania) oraz pakowaniu produktu finalnego. Ponadto wzięli oni udział w produkcji deserów 

m.in. musów owocowych. Kolejnym i ostatnim punktem programu była wizyta w 

gospodarstwie, które produkuje, przetwarza oraz sprzedaje własne produkty, a dodatkowo 

prowadzi działalność edukacyjną i turystyczna. Był to dobry przykład kreatywności rolnika i 

różnicowania dochodów w gospodarstwie.  

 

Zdjęcia:   
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Więcej  informacji:  https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/W-teorii-i-praktyce-o-

wdrazaniuinnowacyjnych-rozwiazan-w-zakresie-przetworstwa-owocow-i-warzyw-w-malych-oraz-

srednichgospodarstwach/idn:787   

 

  

13. Innowacyjne metody uprawy truskawek  
  

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 

Data:   18 października 2018 r.  

Miejsce: Lipina gmina Przyłęk  
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Forma: szkolenie  

Opis:   

W szkoleniu uczestniczyło 65 osób. Celem operacji było przedstawienie możliwości 

korzystania z najnowszych technologii we współpracy z przedstawicielami jednostek 

naukowo-badawczych oraz ze wsparcia finansowego ze środków unijnych, które oferuje 

działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 w obszarze uprawy truskawek.  

Zaprezentowane nowoczesne metody produkcji towarowej truskawki mają przyczynić się do 

poprawy zdrowotności roślin, poprawy plonowania z powierzchni plantacji, a tym samym 

zwiększyć dochodowość uprawy. Przedstawiono również informacje dotyczące „Sieci na 

rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” oraz działania „Współpraca”.  

Wykładowcy omówili innowacyjne metody walki z chorobami odglebowymi truskawki oraz 

innowacyjne metody uprawy truskawek pod osłonami.  

  

Zdjęcia:   

  
Więcej  informacji:  http://www.modr.mazowsze.pl/index.php/141-relacje-z-

imprez/relacje2018/2432-co-nowego-w-truskawkach   

 

14. Innowacje w technice ochrony roślin. Optymalna ochrona – minimalizacja 

pozostałości pestycydów 
  

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 

Data:   26 października 2018 r.  

Forma: szkolenie  

Opis:   

 Głównym celem operacji było dostarczenie wiedzy dla rolników, plantatorów upraw 

rolniczych, doradców rolniczych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych 

w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie precyzyjnego rolnictwa jakim 

niezaprzeczalnie jest innowacyjny system oprysku magnetycznego. W zakresie 

przedmiotowego systemu dr inż. Grzegorz Wilczok zaprezentował innowacyjną technologię, 

której rozwiązanie jest kompatybilne do każdego rodzaju technologii, można zainstalować 

je na nowym bądź używanym opryskiwaczu. Zastosowanie magnetycznego systemu 
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oprysku pozwala na zredukowanie ilości zużywanych środków ochrony roślin o ponad 20% 

oraz zużywanej wody o ponad 40% przy jednoczesnym spełnieniu wymagań 

środowiskowych i legislacyjnych. Rozwiązanie pozwala poprawić dostęp środków ochrony 

roślin oprysku do upraw o 20%, uzyskując lepsze efekty zabiegu. Jest to opatentowany 

system opryskiwania dla sektorów ogrodnictwa i upraw w rolnictwie zapewniający lepszy 

zasięg niż tradycyjne systemy opryskiwania, poprawia zasięg rozpylania nawet o 40% a 

także redukuje rozpylenie dryfem do 70%. Stosowana „chemia” poza stroną jej 

negatywnego wpływu na środowisko jest bardzo droga stąd cel, aby jak najbardziej 

precyzyjnie ją zastosować, aby maksymalnie wykorzystać efekty jej działania. 

Przy tym, głównym problemem dla rolników jest wykonywanie zabiegów w niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych, brak naturalnych barier (lasów itp.), pola stanowią rozległe 

obszary a wiatr boczny utrudnia nam zabiegi. Przy zastosowaniu innowacyjnego 

magnetycznego systemu oprysku poprzez zainstalowanie magnetyzerów na opryskiwaczu 

uzyskujemy skuteczniejsze pokrycie roślin substancją aktywną (zredukowanie ilości 

zastosowania środków ochrony roślin do 25%) oraz ok. 70% zmniejszenie znoszenia 

oprysku. 

Technologia magnetycznego systemu oprysku wspomagana jest przez system 

magnetyzerów, które montowane są na opryskiwaczu. Przepływający przez magnesy 

roztwór czy ciecz robocza jest ładowana ładunkiem elektrycznym, który uwalniany przez 

dysze ląduje na uprawie tuż poniżej lub bezpośrednio w sąsiedztwie dyszy nie powoduje to 

powstania „chmury”, nie ląduje grawitacyjnie bądź nie jest przesuwany mocnym 

strumieniem powietrza. Ląduje samoczynnie „przylepiając się” do pierwszej powierzchni, 

która posiada opozycyjny ładunek. System wykorzystuje drobne kropelki, które zapewniają 

bardziej precyzyjne rezultaty przy jednoczesnej kontroli znoszenia. Technologia jest prosta, 

przyjazna dla użytkownika i nie zawiera ruchomych części. 

 Rozwiązanie wychodzi naprzeciw dążeniom rolników do zmniejszania dawki środka ochrony 

roślin i wody oraz możliwości prowadzenia zabiegów przy większej prędkości wiatru. 

Mniejsza dawka środka zwiększa zyskowność, zapewnia lepszą ochronę i ogranicza 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

 W ramach szkolenia podstawy prawne stosowania środków ochrony roślin przedstawiła mgr 

inż. Aleksandra Wolniewicz z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pani 

prelegent opisała ogólne zasady Integrowanej Ochrony Roślin oraz przedstawiła tematykę 

w zakresie: sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i badań w celu 

potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu. Przy tym, wskazano, że w przypadku 

łącznego stosowania agrochemikaliów należy postępować zgodnie z zasadami Dobrej 

Praktyki Ochrony Roślin. Łączne stosowanie więcej niż dwóch agrochemikaliów zwiększa 

możliwość uszkodzenia roślin. 

W dalszej części szkolenia innowacyjne rozwiązania techniczne w konstrukcji rozpylaczy jako 

czynnik poprawy aplikacji cieczy zaprezentował mgr inż. Włodzimierz Stręk oraz technologie 
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w sterowaniu maszyn rolniczych diagnosta mgr inż. Jacek Król. Zostały zaprezentowane 

przykłady rozlewaczy do RSM o unikatowej kryzie dozującej z elastycznego elastomeru. Taki 

pojedynczy rozlewacz jest w stanie wykonać zabieg w znacznie szerszym zakresie prędkości 

roboczych oraz dawek. Ponadto, zaprezentowana została linia rozlewaczy do zmiennego 

dawkowania.  

Ciekawe rozwiązania w technice aplikacji agrochemikaliów zaprezentował dr inż. Zbigniew 

Czaczyk – przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zaprezentowane zostały w 

obszerny sposób trendy w rozwoju techniki w ochronie roślin, przykłady przedstawiono na 

poniższym zdjęciu: 

Na koniec części wykładowej prof. dr hab. Tadeusz Baranowski Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił możliwości mieszania chemicznych środków ochrony 

roślin. Wskazane zostały niebezpieczeństwa związane z mieszaniem chemicznych środków 

ochrony roślin: 

1. kłaczenie, 

2. pienienie – zawiesina pęcherzyków powietrza w cieczy obniża jakość zabiegu, 

3. niebezpieczeństwo wzajemnej niezgodności – uszkodzenie roślin, pogorszenie skuteczności, 

zatykanie dysz. 

W formie graficznej profesor opisał sposób przyrządzania cieczy – wstępne rozcieńczanie 

proszków. Opisany został sposób przyrządzania cieczy – do sporządzania emulsji.  

 Na zakończenie szkolenia został zaprezentowany pokaz praktyczny rozwiązań technicznych 

służących poprawie aplikacji cieczy roboczej dla poprawy skuteczności zabiegów.  

 Podsumowując zrealizowaną operację należy uznać, że cel rozpowszechniania 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie wraz z przekazem dobrych praktyk w zakresie 

transferu wiedzy i innowacji oraz prezentacją nowych technik ochrony w technologii 

produkcji roślinnej został osiągnięty. Szczegółowe opracowanie z przebiegu szkolenia 

zostało zaprezentowane w artykule pt.: „Magnetyzm innowacji – w przenośni i dosłownie…” 

Lubuskich Aktualności Rolniczych (nr 12/grudzień 2018 r. nr 1/styczeń 2019 r. str. 34-37).  

Przekazane przez dra inż. Grzegorza Wilczoka informacje wraz z praktyczną 

prezentacją autorskiego filmu zastosowania innowacyjnego systemu oprysku 

magnetycznego wzbogaciły merytorycznie wiedzę uczestników. System oprysku 

magnetycznego wzbudził wielkie zainteresowanie wśród rolników, doradców oraz 

przedsiębiorców polskich.   
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 Zważywszy na powyższe, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w ramach Planu 

Operacyjnego na lata 2018-2019 planuje zrealizowanie operacji pokazu praktycznego z 

zastosowaniem systemu oprysku magnetycznego w danym gospodarstwie na terenie 

województwa lubuskiego. 

LODR w Kalsku kieruje podziękowania dla Pana Ian Finnegan oraz Pana Adama Jaszczura 

(Irlandzka Rada Handlu i Technologii w Warszawie) za pośrednictwem, których były prowadzone 

wszystkie uzgodnienia w przedmiocie organizacji prezentacji innowacyjnego systemu oprysku 

magnetycznego. 

Zdjęcia: 

  

  

 

15. Innowacyjne metody oceny autentyczności i jakości miodu  
  

Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data:   23 października 2018 r.  

Miejsce: Opole  

Forma: szkolenie  

Opis:   
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W szkoleniu udział wzięło 15 osób zainteresowanych tematyką spotkania , głównie byli to 

rolnicy prowadzący gospodarstwa pasieczne, ale również osoby interesujące się zdrową 

żywnością i chęcią zaopatrywania się w produkty pszczele bardzo wysokiej jakości. Dr nauk 

chemicznych Pani Izabela Jasicka – Misiak, która przedstawiła tematykę z zakresu:  

1. Polska Norma PN-88/A-77626 Miód pszczeli,  

2. Krajowe i światowe standardy dotyczące wymagań odnośnie właściwości 

organoleptycznych  i fizykochemicznych miodu (Norma Światowa, opracowana  

i zatwierdzona w 2001 r. przez Komisję Kodeksu Żywnościowego [Codex 

Alimentarius: Draft revised standard for honey 2001], Dyrektywa UE 2001/110 z 

późniejszymi zmianami,  

3. Analiza pyłkowa miodu,  

4. Współczesne, innowacyjne metody oceny autentyczności odmian miodu: 

poszukiwanie związków chemicznych (markerów) dla konkretnej odmiany i 

pochodzenia geograficznego miodu, konstruowanie profili chemicznych w oparciu o 

konkretne klasy związków stanowiących „odcisk palca” poszczególnych miodów 

odmianowych,  stosowanie technik metabolomicznych do różnicowania, autentykacji 

odmian i definiowania miejsca pochodzenia miodów.  

Zdjęcia:  

  

Więcej informacji: http://sir.oodr.pl/1242-2/   

 

16. Cykl konferencji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w małych  

gospodarstwach rolnych   
  

Organizator: Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości /  

Partner Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

Data:   13-14 października (woj. śląskie), 25-26 października (woj. małopolskie),     

27-28 października (woj. świętokrzyskie), 29-30 października (woj. podkarpackie)  

Miejsce: Kroczyce, Kraków, Sandomierz, Trzebownisko  

  

http://sir.oodr.pl/1242-2/
http://sir.oodr.pl/1242-2/
http://sir.oodr.pl/1242-2/
http://sir.oodr.pl/1242-2/
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Forma: konferencja  

Opis:   

Operacja obejmowała 4 konferencje zorganizowane na terenie województw: śląskim 

(1314.10.2018 r.), małopolskim (25-26.10.2018 r.), świętokrzyskim (27-28.10.2018 r.) 

oraz podkarpackim (29-30.10.2018 r.). Celem operacji było podniesienie wiedzy w zakresie 

innowacyjnych metod przetwórstwa oraz dystrybucji produktów w małych gospodarstwach 

rolnych wśród 200 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu 

innowacji.  

Podczas konferencji wykładowcy przedstawili uczestnikom najistotniejsze kwestie związane 

z tematyką spotkania. Omówiono również zagadnienia dotyczące Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskim oraz działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. 

Uczestnicy mieli okazje zapoznać się z przykładami funkcjonujących grup operacyjnych, 

które realizują projekty związane z małym przetwórstwem.  

Realizacja operacji podniosła wiedzę oraz wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników w 

zakresie innowacyjnych rozwiązań w małym gospodarstwie. Przyczyniła się również do 

dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy w tym zakresie. Dzięki spotkaniom nawiązane 

zostały kontakty pomiędzy uczestnikami, które w przyszłości mogą zaowocować 

długoterminową współpracą.  

  

Zdjęcia:   
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