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 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach 
Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.
 Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obsza-
rów wiejskich.
 Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szcze-
gólności plany działania, w latach 2014-2020 są finansowane ze środków Pomocy Technicznej 
PROW 2014-2020.
 Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania bro-
kera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordy-
nację wykonania tych zadań zapewnia CDR.

 Cel główny SIR: 
Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 Cele szczegółowe SIR:
q	Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami 

doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz po-
zostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich.

q	Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich.

q	Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projek-
tów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

 Zadania Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w ramach SIR:
q	Wyszukują partnerów do współpracy w ramach sieci w zakresie realizacji operacji na rzecz 

innowacji;
q	Identyfikują problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na obszarze danego wo-

jewództwa;
q	Ułatwiają tworzenie sieci kontaktów na rzecz innowacji,
q	Współpracują z CDR w zakresie tworzenia baz danych i zbierania propozycji operacji do 

realizacji w ramach planu dwuletniego,
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q	Gromadzą i rozpowszechniają wyniki badań naukowych i prac badawczych, a także infor-
macje na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji  
w województwie;

q	Zapewniają świadczenie usług przez brokerów innowacji 

 Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Olsztynie:
 
q	Arkadiusz Tabaka, tel. 89 535 76 84 w. 51, e-mail: a.tabaka@w-modr.pl
q	Urszula Anculewicz, tel. 89 535 76 84 w. 46, e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl
q	Maja Jurczak, tel. 89 535 76 84 w. 42, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl
q	Kazimierz Szozda, tel. 87 520 30 31, e-mail: k.szozda@w-modr.pl

 O tym jak ważne jest wdrażanie innowacji w gospodarstwach ogrodniczych, gdzie ich szukać 
i dlaczego warto tworzyć sieci między producentami, doradcami i światem nauki mówiliśmy pod-
czas seminarium wyjazdowego „Dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach 
ogrodniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” w dniach 17-18.08.2016 r. 
 Seminarium podzielone było na część wykładową i część wyjazdową - praktyczne zapozna-
nie się z innowacjami w gospodarstwach ogrodniczych. 
 Jako pierwsze odwiedziliśmy gospodarstwo rolne Państwa Ilony i Andrzeja Wasieczko, zlo-
kalizowane w Barku k. Barczewa. W tym prężnie działającym gospodarstwie, w którym oprócz 
plonu liczy się także aby wyprodukowane płody rolne były zdrowe i wysokiej jakości a produk-
cja nie była szkodliwa dla otaczającego środowiska, poznaliśmy zalety wprowadzenia innowacji 
ekonomicznej. Państwo Wasieczko wdrożyli w swoim gospodarstwie innowację marketingową 
mającą na celu poprawę skrócenia łańcucha dostaw, zwiększenie sprzedaży bezpośredniej a co 
za tym idzie uniezależnienie się od pośredników i wzrost efektywności ekonomicznej. Innowację 
wprowadzają poprzez utworzenie fanpage’u gospodarstwa w znanym serwisie społecznościo-
wym. Reklama następuje poprzez zamieszczanie na fanpage’u informacji na temat aktualnie 
dostępnych produktów, które można nabyć bezpośrednio w gospodarstwie. 
 Spotkanie w gospodarstwie wzbogaciło wystąpienie dr Zbigniewa Nasalskiego (Katedra 
Ekonomiki Przedsiębiorstw UWM w Olsztynie) nt. wykorzystania mediów i roli marketingu w pro-
mocji gospodarstwa rolnego i sprzedaży płodów rolnych. O tym, że reklama jest dźwignią handlu 
nie trzeba było nikogo przekonywać. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego jak reklamować 
swoje produkty w sposób skuteczny i jak ważne jest wyrobienie sobie tzw. marki, zwłaszcza na 
rynku lokalnym. 
 W Barku odwiedziliśmy jeszcze jedno gospodarstwo - Państwa Joanny i Jarosława Chilic-
kich. Prowadzą oni gospodarstwo sadownicze w systemie Integrowanej Produkcji, a osiągane 
przez nich plony pozwalają śmiało stwierdzić, że również na Warmii sadownictwo może być 
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wydajne i na niezwykle wysokim poziomie. W gospodarstwie część owoców przechowuje się  
w komorach ULO o łącznej pojemności 240 ton. Nie da się ukryć, że taka technologia przecho-
wywania owoców jest niezwykle energochłonna. 
 W ubiegłym roku na dachu przechowalni owoców zainstalowano około 100 paneli fotowol-
taicznych, o łącznej mocy 17 kW, aby zmniejszyć koszty przechowywania owoców. Aby jed-
noznacznie ocenić ich rolę w gospodarstwie niezbędne jest dłuższe użytkowanie, co najmniej 
jeden sezon zimowy, jednak już teraz można stwierdzić, że niewątpliwie jest to innowacja, któ-
rej wprowadzenie w przyszłości będzie generowało oszczędności. W gospodarstwie wykład  
pt. „Energia słoneczna sposobem na oszczędności w gospodarstwie ogrodniczym” przeprowadził 
mgr Łukasz Przybylski - specjalista ds. energii w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej. 
Temat wzbudził wiele emocji. Najwięcej pytań uczestników dotyczyło sposobu rozliczania się  
z odbiorcą i dostawcą energii oraz możliwości pozyskania dofinansowania na założenie insta-
lacji fotowoltaicznej. 
 Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy w pierwszym dniu seminarium był Ośrodek Dy-
daktyczno-Doświadczalny UWM. Tam, doktorant w Katedrze Ogrodnictwa - Pan Artur Dobro-
wolski, oprowadził grupę po ogrodach doświadczalnych i kolekcjach roślin zielnych i sadowni-
czych oraz zaprezentował prowadzone doświadczenia. W dwóch nowoczesnych, ogrzewanych 
tunelach foliowych o łącznej powierzchni 200 m2 prowadzone są obecnie badania związane  
z uprawą różnych odmian pomidora w matach z podłoża kokosowego z dodatkowym zastosowa-
niem mikroorganizmów grzybowych w obrębie rizosfery roślin. Badania te mają na celu określe-
nie wpływu mikroorganizmów na plonowanie i wartość odżywczą badanych odmian pomidora.  
W drugim tunelu prowadzone są badania dotyczące analizy reakcji roślin ogrodniczych na czyn-
niki stresowe, jakimi są m.in. środki ochrony roślin, prowadzące do zmian wartości biologicznej 
plonu. Strefa doświadczalna związana jest w głównej mierze z uprawą truskawki. Zwiększające 
się zapotrzebowanie na rynku owoców deserowych przyczyniło się do podjęcia badań nad upra-
wą truskawki w podłożu o ograniczonej objętości na rynnach uprawowych. 
 Pytania kierowane do wykładowcy dotyczyły przede wszystkim transferu wiedzy ze świa-
ta nauki do praktyki. Wspólnie stwierdzono, że nie jest on jeszcze wystarczający i duża część 
badań nie ma późniejszego zastosowania w praktyce rolniczej. W tej kwestii oczekiwania pro-
ducentów rolniczych są duże, niewątpliwie Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach  
wiejskich pozwala na ułatwienie przepływu informacji i wyników badań pomiędzy tymi dwoma 
podmiotami. 
 Drugi dzień seminarium wyjazdowego rozpoczęliśmy od wizyty na Żuławach Wiślanych  
- w firmie Greengrow Sp. z o.o. W tej organizacji producenckiej produkuje się warzywa: głów-
nie marchew, seler, pietruszkę i kalafior. Zostaliśmy oprowadzeni po nowo wybudowanym, nie-
zwykle innowacyjnym zakładzie produkcyjnym oddanym do użytku w 2010 roku. Dwa obiekty 
przechowalnicze dają możliwość magazynowania około 20 tysięcy ton surowca sprzedawanego 
zimą i 10 tysięcy ton w okresie letnim. Zakład posiada linię technologiczną zbudowaną w opar-
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ciu o nowoczesne rozwiązania w zakresie mycia, sortowania i pakowania warzyw. Właściciele 
podkreślali jak duże znaczenie mają posiadane certyfikaty - udziałowcy, będący dostawcami 
surowca posiadają certyfikaty GLOBAL G.A.P., zaś cała firma uzyskała Certyfikat British Retail 
Consortium (BRC), który jest zapewnieniem klienta o całkowitej kontroli procesu produkcyjnego.
 W gospodarstwie wykład przeprowadził główny specjalista WIJHARS w Olsztynie Pan Tade-
usz Stępień. Jego prelekcja pt. „Nowoczesne metody zapewnienia wysokiej jakości produktów. 
Rola certyfikacji produkcji” nasunęła wiele pytań, na które odpowiedzi szukano podczas dyskusji. 
Pytano m.in. o to jakie warunki należy spełnić aby móc przystąpić do systemu gwarantującego 
wysoką jakość produkcji i ubiegać się o certyfikaty. Dyskutowano również o tym jak duże znacze-
nie dla klienta – konsumenta ma posiadanie przez produkt certyfikatu jakości. 
 Ostatnim punktem na mapie dobrych praktyk w produkcji ogrodniczej była wizyta w gospo-
darstwie Państwa Iriny i Dariusza Melzackich w Wysokiej Braniewskiej. W tym gospodarstwie 
powstała pierwsza w województwie uprawa truskawek w tunelach foliowych. Na dzień dzisiejszy 
łączna wielkość uprawy w tym systemie zajmuje powierzchnię 44 arów. Powtarzające odmiany 
truskawek uprawiane są w rynnach, w podłożu kokosowym a plantacja wyposażona jest w pełny 
system do fertygacji. Właściciel gospodarstwa uważa, że w warunkach dość surowego klimatu 
województwa warmińsko-mazurskiego oraz coraz częściej występującego zjawiska suszy wszel-
kie uprawy „sterowane” mają dużą szansę powodzenia. 
 O możliwości rozpowszechnienia tej innowacyjnej metody uprawy na Warmii i Mazurach 
mówił przedstawiciel firmy Yara Poland Sp. z o.o. Pan Jarosław Barszczewski. Oprócz pytań  
o prowadzenie plantacji, metodyki ustalania składu pożywek oraz ochronę przed agrofagami gro 
zapytań dotyczyło pierwszych kroków jakie należy wykonać po podjęciu decyzji o założeniu plan-
tacji. Poruszane były również kwestie opłacalności takiej inwestycji i porównanie ich z kosztami 
prowadzenia produkcji truskawek metodą tradycyjną - w gruncie. 
 Zaprezentowane dobre praktyki pozwoliły na pokazanie jak różne mogą być formy innowacji 
jak duże znaczenie ma ich wdrażanie w gospodarstwach ogrodniczych. 
 W rezultacie wizyt w gospodarstwach powstała niniejsza publikacja poseminaryjna. 
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Przykłady dobrych praktyk w gospodarstwach ogrodniczych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego zaprezentowane podczas seminarium wyjazdowego w dniach 

17-18 sierpnia 2016 r.  

Gospodarstwo sadownicze 
Joanna i Jarosław Chiliccy

Bark 6, gmina Barczewo, powiat olsztyński

 Informacje o gospodarstwie:
q	powierzchnia: 25 ha
q	uprawa roślin sadowniczych
q	certyfikat „Integrowana Produkcja”
q	2 komory chłodnicze (każda na 100 ton owoców), 3 komory ULO (każda na 80 ton owoców)
q	korzystanie ze środków PROW 

 Innowacje w gospodarstwie:
 W roku 2015 na dachu przechowalni zainstalowano elektrownię fotowoltaiczną złożoną  
z ponad 100 paneli słonecznych o mocy 17 KW.
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Gospodarstwo Rolne 
Ilona i Andrzej Wasieczko

Bark 5, gmina Barczewo, powiat Olsztyński

 Informacje o gospodarstwie:
q	powierzchnia 23 ha
q	produkcja rolnicza (zboża, rośliny okopowe, rośliny motylkowate, rośliny warzywnicze  

i sadownicze)
q	prowadzi rachunkowość rolną Polski FADN
q	korzystanie ze środków UE (Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw 

rolnych) 

 Innowacje w gospodarstwie:
 Innowacyjne podejście do reklamy gospodarstwa rolnego i sprzedaży produktów pocho-
dzących z gospodarstwa - prowadzenie fanpage w serwisie społecznościowym Facebook  
www.facebook.com/gospodarstworolnebark 
oraz bloga m.in. nt. gospodarstwa www.panirolnik.blogspot.com.
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 

Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny 
ul. Heweliusza 22, 11-041 Olsztyn

 Ośrodek wyposażony jest między innymi w dwa nowoczesne tunele wysokie zblokowane  
o łącznej powierzchni 200 m2, w których pracownicy Katedry Ogrodnictwa UWM prowadzą ba-
dania i doświadczenia:

q	Doświadczenie z uprawą różnych odmian pomidora w matach podłoża kokosowego z dodat-
kowym zastosowaniem mikroorganizmów grzybowych w obrębie rizosfery roślin. Doświad-
czenie prowadzone w ogrzewanym tunelu foliowym o powierzchni 100 m2. Badania mają 
na celu określenia wpływu miroorganizmów na plonowanie i wartość odżywczą badanych 
odmian pomidora.

q	Analiza reakcji roślin ogrodniczych na czynniki stresowe, jakimi są m.in. środki ochrony ro-
ślin, prowadzące do zmian wartości biologicznej plonu. Strefa doświadczalna związana jest 
w głównej mierze z uprawą truskawki (Fragaria × ananassa). Realizowane są również bada-
nia nad wykorzystaniem organizmów pożytecznych w ochronie roślin przed agrofagami.
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Greengrow Sp. z o. o.
Wikrowo 3, gm. Gronowo Elbląskie, powiat elbląski

Właściciele: Państwo Patrycja i Wojciech Bednarczukowie

 Informacje o gospodarstwie:
q	uprawa ok. 15 gatunków warzyw, głównie marchwi, kalafiora i brokułu
q	uprawy prowadzone z zastosowaniem najnowszych technologii
q	wszystkie produkowane warzywa posiadają certyfikat Global G.A.P.

 Innowacje w gospodarstwie:
q	zakład wyposażony jest w innowacyjną linię do mycia, sortowania i pakowania warzyw
q	budynki przechowalni posiadają system nadzorowania temperatury i wilgotności powietrza, 

dlatego prawie 20 tysięcy ton warzyw przechowywanych jest w idealnych warunkach chłod-
niczych

q	warzywa trafiają do sprzedaży świeże i schłodzone, a własny transport chłodniczy pozwala 
je dostarczyć bezpośrednio do odbiorcy.
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Gospodarstwo rolne 
Irina i Dariusz Melzaccy

Wysoka Braniewska 1a, gm. Płoskinia, powiat braniewski

 Informacje o gospodarstwie:
q	położenie w zasięgu klimatycznym Zalewu Wiślanego
q	powierzchnia: ok. 5,5 ha
q	uprawa roślin rolniczych i jagodowych
q	korzystanie ze środków PROW 

 Innowacje w gospodarstwie:
q	uprawa powtarzających odmian truskawki w systemie rynnowym
q	powierzchnia upraw pod osłonami wynosi 44 ary
q	planowane jest powiększenie uprawy pod osłonami o inne gatunki roślin jagodowych
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