
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie. 

 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

Fot.: http://www.lodr.konskowola.pl  

 

 

Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z projektów zrealizowanych w III 
kwartale 2020 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich.  

Opracowano na podstawie informacji i materiałów udostępnionych na stronach internetowych 
Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz informacji przekazanych pocztą elektroniczną 
do CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie. 

http://www.lodr.konskowola.pl/


 

 

 

 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Data: 08.07.2020 r., 29.09.2020 r. 

Miejsce: Siedziba główna ŚODR Modliszewice 

Forma: spotkania 

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 

Polskie”, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, 

instytutów naukowych i uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, 

właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy 

mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty zainteresowane 

tematem z terenu powiatu koneckiego  

Cel: Zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym 

społeczeństwem a instytucjami i urzędami na terenie powiatu koneckiego, w zakresie 

gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, w tym zapoznanie się z innowacyjnymi 

rozwiązaniami stosowanymi w racjonalnym gospodarowaniu wodą, ze szczególnym 

uwzględnieniem rolnictwa.  

Opis: Operacja umożliwi wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych 

z gospodarowaniem wodą członków LPW, zdiagnozowanie sytuacji w zakresie 

zarządzania zasobami wodnymi pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów 

wiejskich powiatu koneckiego, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie 

gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. W ramach operacji zaplanowane jest łącznie 5 spotkań i wydanie raportu nt. 

stanu wód w powiecie koneckim. 

 

Nawiązywanie kontaktów między podmiotami zainteresowanymi utworzeniem Lokalnego 
Partnerstwa ds. Wody w powiecie koneckim" 

1.  



Zdjęcia: 

 

Więcej o operacji i jej wykonaniu w relacji na: 

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Lokalne-Partnerstwo-ds.-Wody-w-

powiecie-koneckim-relacja-z-inauguracyjnego-spotkania/idn:1555  

 

 

  

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Lokalne-Partnerstwo-ds.-Wody-w-powiecie-koneckim-relacja-z-inauguracyjnego-spotkania/idn:1555
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Lokalne-Partnerstwo-ds.-Wody-w-powiecie-koneckim-relacja-z-inauguracyjnego-spotkania/idn:1555


 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Data:  9.07.2020 r. oraz 22.09.2020 r. 

Miejsce: Kościelec (I spotkanie), Koło (II spotkanie) 

Forma: spotkanie 

Grupa docelowa: producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy 
jednostki doradztwa rolniczego, przedstawiciele administracji samorządowej, 

przedstawiciele spółek wodnych 

Cel: Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów 
między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki 
wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 

Opis: W br. z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiono do 

wdrażania działań związanych z tworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody 
(LPW), czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami 
na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich na 

poziomie lokalnym. W Wielkopolsce do pilotażu LPW wytypowano pow. kolski. 
Zadaniem LPW będzie m.in. wypracowanie rekomendacji dla MRiRW w zakresie 
potrzeb oraz możliwości podjęcia działań związanych ze zwiększeniem dyspozycyjnych 

zasobów wodnych w rolnictwie, roli poszczególnych podmiotów LPW w tym doradztwa 
ds. wody, a także propozycji rozwiązań systemowych. W przyszłym roku LPW mają 

zacząć działać w każdym powiecie w kraju. 

I spotkanie: 

W spotkaniu wzięło udział 20 osób, tj. przedstawiciele takich jednostek jak: 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Urzędów Miejskich w Kole i Dąbiu, 

Nadleśnictwa Koło, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu 
Zlewni w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole, Gminnej Spółki Wodnej 
w Dąbiu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej o/ Koło, Komendy Państwowej Straży Pożarnej 

o/ Koło oraz Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba. Otwarcia dokonała Pani Wiesława 
Nowak Dyrektor WODR w Poznaniu, następnie przedstawiono prezentację dot. celu 
powstania LPW. Osiągniętym celem pierwszego spotkania była wymiana 

dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem zasobami wody, budowanie 
sieci współpracy oraz poszukiwanie możliwości przyszłej kooperacji  na rzecz poprawy 
stosunków wodnych w rolnictwie. Spotkanie przebiegało w dobrej i koncyliacyjnej 

atmosferze. Zebrani przedstawili w indywidualnych wystąpieniach zakres swoich 
działań związanych z wodą oraz wyrazili duże zainteresowanie i akcept do idei 
utworzenia lokalnych Partnerstw ds. Wody.    

 

 

 

Lokalne Partnerstwo  ds. Wody (LPW) 
20.  



Zdjęcia: 

 

 

 

II spotkanie 

W spotkaniu wzięło udział 14 osób, tj. przedstawiciele takich jednostek jak: 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Kole, Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole, Rejonowego Związku Spółek Wodnych 

w Kole, Gminnej Spółki Wodnej w Dąbiu, Wielkopolskiej Izby Rolniczej o/ Koło, 
Komendy Państwowej Straży Pożarnej o/ Koło oraz przedstawiciele firmy „Pietrucha 
sp. z o.o.”. Otwarcia dokonał i spotkanie prowadził Pan Michał Sosiński z WODR w 

Poznaniu, następnie przedstawiono prezentację dot. metod i możliwości 
retencjonowania wody w rowach za pomocą gotowych rozwiązań wykonywanych przez 
firmę „Pietrucha sp. z o.o.”. 

W dalszej części spotkania przeprowadzono dyskusję dot. stwierdzonych problemów 

w zakresie zwiększania retencyjności obszarów wiejskich oraz przyszłego działania 
LPW.  Efektem przeprowadzonej  dyskusji są następujące wnioski: 

 

1. Projekt nowelizacji  ustawy Prawo Wodne – brak oddolnych konsultacji zwłaszcza 
ze spółkami wodnymi  i gminami. 

2. Niezbędnym jest stworzenie podstaw prawnych działania LPW, umocowania w 

przepisach, określenie mechanizmów wsparcia finansowego, planistycznego itd. 
3. Podstawą działań LPW winny być  spółki wodne - wiedza i doświadczenie o 

systemach wodnych śródpolnych na danym terenie. Należy zrobić wszystko, aby 
wzmocnić spółki funkcjonujące, albo reaktywować nowe tam gdzie ich nie ma. 



4. LPW winno docelowo przyczynić się do konsekwentnego działania (realizacji planów) 
w zakresie zwiększania retencji. Będzie to dawało konkretne wyniki rzeczowe w 
perspektywie kilkuletniej np. 5-10 letniej. 

5. Propozycja rozwiązania systemowego tworzenia dofinansowania LPW w planie 
wieloletnim tj. inwestycji na retencjonowanie wód na obszarach wiejskich – np. 
część % ze starostwa, % gmin i parę % z podatku rolnego na WIR oraz 

dofinansowanie BP (przez wojewodę) lub inne. 
6. Istnieje w terenie duża potrzeba tworzenia nowych urządzeń piętrzących 

śródpolnych, konserwacja istniejących, odtwarzanie zdekapitalizowanych zastawek, 

budowy małych zbiorniczków śródpolnych itp. 
7. Wskazano na istotne znaczenie uświadamiania rolnikom działań związanych z 

gospodarką wodną, również przedstawienie wymiernych korzyści w tym 

ekonomicznych z konkretnych działań w tym zakresie (stabilizacja plonowania, 
ograniczenie strat suszowych). Istotne jest nie tylko gromadzenie wody, ale też jej 
odpowiednie rozprowadzanie - jej  rozbiór. Działania inwestycyjne winny być w 

pierwszej kolejności realizowane pod konkretne potrzeby i możliwości 
(priorytetyzacja). 

 

Zdjęcia: 

 

 

Źródło: http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10029-lokalne-

partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-pierwszego-
spotkania 

 

http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10030-lokalne-partnerstwo-
ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-drugiego-spotkania  

 

  

http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10029-lokalne-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-pierwszego-spotkania
http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10029-lokalne-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-pierwszego-spotkania
http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10029-lokalne-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-pierwszego-spotkania
http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10030-lokalne-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-drugiego-spotkania
http://wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10030-lokalne-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-kolskim-sprawozdanie-z-drugiego-spotkania


 

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

Data:  10.07.2020 r. 

Miejsce: Bedlno GOK 

Forma: spotkanie  

Grupa docelowa: potencjalni partnerzy LPW 

Cel: Celem operacji jest zastosowanie innowacyjnego podejścia terytorialnego dla 
łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego 
istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 

mającymi wpływ w tym zakresie. Celem jest aktywizacja i integracja środowisk 
lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb, diagnoza sytuacji 
w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców 

obszarów wiejskich, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy 
szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Opis: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego wystąpiły 

z inicjatywą tworzenia lokalnych Partnerstw ds. Wody. Chodzi o współpracę różnych 
podmiotów zarządzających zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Pierwsze spotkanie inauguracyjne w województwie łódzkim, odbyło się w Bedlnie w 

powiecie kutnowskim. Powiat ten jest powiatem pilotażowym w ramach tworzenia 
Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie łódzkim. 

Pierwszym etapem do zawiązania współpracy było zaproszenie przedstawicieli 
podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną w wybranym powiecie. W spotkaniu 

udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Powiatu Kutnowskiego, 
Gminy Kutno, Bedlno, Oporów, Nowe Ostrowy, Łanięta, Strzelce, Urzędu Miasta w 
Kutnie i w Krośniewicach, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie z Zarządu Zlewni w Łowiczu i Włocławku, Nadzoru Wodnego w 
Kutnie,  Lasów Państwowych, Izby Rolniczej, Parków Krajobrazowych, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Spółek Wodnych  działających na terenie 

powiatu kutnowskiego oraz CDR w Brwinowie i ŁODR zs. w Bratoszewicach. 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania i przedstawienia harmonogramu spotkania 
przez Pana Włodzimierza Lewandowskiego Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Bratoszewicach. Następnie głos zabrał Pan Andrzej Górczyński Członek 
Zarządu Województwa Łódzkiego, który mówił o zapobieganiu stepowienia terenu                           
na tym obszarze oraz Pani Katarzyna Boczek Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie przedstawiła obszerną prezentację dotycząca istoty tworzenia Lokalnych 
Partnerstw ds. Wody. 

W drugiej części spotkania Spółki Wodne oraz poszczególne Gminy dokonały krótkiej 
prezentacji swojej działalności oraz oczekiwań. Wypowiadali się również rolnicy na 

temat nowych form dofinansowania. Pan Lech Kazimierski Kierownik Nadzoru 
Wodnego w Kutnie przedstawił obraz działalności jakie wykonano na obszarze powiatu 
kutnowskiego. Wszystkie instytucie poparły projekt tworzenia Lokalnych Partnerstw 

ds. Wody, złożono deklaracje współpracy i zaplanowano kolejny termin spotkania. 

Lokalne Partnerstwo do spraw Wody – I spotkanie 
6.  



Zdjęcia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

 

  



Źródło:  

 

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 

Data:  16.07.2020 r. 

Miejsce: Kamienna Góra 

Forma: spotkanie  

Grupa docelowa: przedstawiciele podmiotów doradczych, Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, Izby 

Rolniczej, Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek 
naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów 
rybnych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie oraz inne 

podmioty zainteresowane tematem 

Cel: Celem operacji Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody jest aktywizacja i integracja 
lokalnych środowisk poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem, 
w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i zapoznanie się z potrzebami w tym 

zakresie. Poprzez diagnozę sytuacji dotyczącą zarządzania zasobami wody pod kątem 
potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich, wypracowane zostaną wspólne 
rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej. 

Opis: W spotkaniu wzięli udział Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Dyrektor 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki, Starosta Powiatu 
Kamiennogórskiego Jarosław Gęborys, Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, 

Zastępca Dyrektora Zlewni w Lwówku Śląskim Dariusz Konarski, Kierownik Oddziału 
ARiMR w Kamiennej Górze Edyta Wyrostek, a także doradcy, przedstawiciele jednostek 
naukowo-badawczych, lokalnych samorządów oraz instytucji rolniczych i związanych z 

gospodarką wodną. 

Koordynator ds. wody Maria Borsukiewicz wyjaśniła, skąd wziął się pomysł na 
zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Omówiła rolę, jaką ma pełnić pilotażowy 
projekt „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” na terenie powiatu kamiennogórskiego. 

Przestawiła działania bezpośrednio związane z gospodarką wodną, a także źródła 
finansowania programów nawodnieniowych. 

Doradca ds. wody Karolina Kucharska omówiła genezę powstania projektu 
WATERDRIVE, jego cele oraz wpływ na zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody. 

Przedstawiła rolę, a także zakres działania doradcy ds. wody w tworzeniu LPW i 
omówiła rolnicze praktyki sprzyjające zatrzymaniu wody w glebie. 

 

 

 

 

 

Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody 



Zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.dodr.pl/relacje,813-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody  

 

 

 

 

 

  

http://www.dodr.pl/relacje,813-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody


Źródło:  

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  21.07.2020 r.  

Miejsce: Kraśnik  

Forma: spotkanie  

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, przedstawiciele administracji publicznej, spółki wodne, izby rolnicze, rolnicy, 

przedstawiciele podmiotów doradczych  

Cel: Celem operacji jest z jednej strony stworzenie pierwszej w Polsce sieci współpracy 

między lokalnym społeczeństwem w zakresie gospodarki wodnej, natomiast z drugiej 

strony innowacyjne wsparcie działań LPW przez utworzenie Zespołu eksperckiego, w 

skład którego wchodziliby m.in. przedstawiciele nauki, których zadaniem byłoby 

opracowanie zasad powstawania LPW, wsparcie w ramach szkoleń oraz wypracowanie 

raportu końcowego z działań grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych 

rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

Opis: Na terenie Powiatu Kraśnickiego 21 lipca 2020 r. odbyło się pilotażowe spotkanie 

w ramach tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W spotkaniu uczestniczyli: 

Starosta Kraśnicki Andrzej Rola, Dyrektor Departament Środowiska i Zasobów 

Naturalnych Janusz Bodziacki, Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Anna Baluch, przedstawiciele PGW Wody Polskie oddziału lubelskiego i radomskiego, 

przedstawiciel ARiMR BP Kraśnik, wójtowie gmin, delegaci Izb Rolniczych oraz rolnicy. 

Spotkanie prowadzone było w formie dyskusji, gdzie każdy mógł wyrazić swoje uwagi 

i spostrzeżenia na temat problemów związanych z gospodarką wodną na swoim 

terenie. Przedstawiciele poszczególnych gmin czynnie uczestniczyli w dyskusji 

zgłaszając konkretne problemy z jakimi spotykają się w temacie gospodarowania wodą 

(melioracja, mała retencja, studnie głębinowe). Każdy wyrażał swój punkt widzenia 

zwracając uwagę na zgoła odmienne rzeczy, jakie występują na jego regionie, w 

zależności od ilość lub braku cieków wodnych, rodzaju upraw, ukształtowania terenu. 

Większość jednak przyznała, że wszyscy powinni racjonalnie gospodarować wodą, a 

ostatnie opady nie przełożyły się na poprawę stanu suszy hydrologicznej. Poruszony 

był też temat wchodzenia upraw rolniczych na tereny sąsiadujące z korytami rzek 

(TUZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne Partnerstwo ds. Wody 
7.  



Zdjęcia:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-
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Organizator: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

Data:  23.07.2020 r.; 03.09.2020 r. 

Miejsce: Świetlica Domu Strażaka w Bukowsku 

Forma: 2 spotkania  

Grupa docelowa:  

Przedstawiciele: 

1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (nadzoru wodnego), 

2) samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego, 

3) spółki wodnej (z każdej spółki wodnej w powiecie), 

4) samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (marszałka województwa), 

5) izby rolniczej, 

6) lasów państwowych i parków krajobrazowych, 

7)  instytutów naukowych, uczelni rolniczych, 

8) organizacji pozarządowych, 

9) aktywni rolnicy, w tym działających w ramach spółek wodnych, spółdzielni i          
grup producenckich, 

10) doradcy z  podmiotów doradczych, 

11) przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, 

12) inne podmioty – AR i MR 

Cel: Celem operacji jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów 
między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki 
wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  

Przedmiotem operacji jest powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, 
obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów, w którego skład wejdą 
przedstawiciele  administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a 

także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW. Tematem operacji 
będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z 
gospodarowaniem wodą członków LPW, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania 

zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich 
danego powiatu - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, 
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego 

gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Spotkanie miało na celu 
założenie grupy lokalnego partnerstwa na rzecz wody.  

Lokalne Partnerstwo  ds. Wody (LPW) 
4.  



Opis: Zrealizowane dwa spotkania stanowią elementy z pośród cyklu  sześciu 
zaplanowanych . Łącznie wzięło udział 50 uczestników stanowiących przedstawicieli 
różnych środowisk. Omówiono tematykę związaną z rolą i zasadami  spółek wodnych, 

zasadami współpracy rolników  w rozwiązaniu problemów małej retencji. Ponadto 
prelegenci przedstawili projekt zmian w ustawie Prawo Wodne w funkcjonowaniu 
spółek wodnych oraz źródła ich finansowania. Dodatkowo podczas spotkania 

zaprezentowane zostały zasady współpracy producentów rolnych, przetwórców, nauki  
i doradztwa rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich.   

Efektem zrealizowanych spotkań było nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami 

stanowiącymi lokalne społeczeństwo a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki 
wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 

 

Zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Podkarpacki Ośrodek Doradztw rolniczego z siedzibą w Boguchwale 
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Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 

Data:  25.07, 29.08, 12.09, 29.09.2020 r.  

Miejsce: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 

Forma: spotkanie polowe 

Grupa docelowa: rolnicy, producenci żywności, każdy potencjalny nabywca 
produktów wytworzonych lokalnie; ze względu na realizację wydarzenia we Wrocławiu 

będzie to mieszkaniec województwa dolnośląskiego, zainteresowany prawidłowym 
odżywianiem, zakupem produktów wysokiej jakości, wytworzonych lokalnie, 
potwierdzonych stosownym certyfikatem 

Cel: Główne cele operacji to przede wszystkim rozwój lokalnych rynków produktów 

wysokiej jakości; podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wspólnej promocji, 
budowania wspólnej marki, skracania łańcuchów dostaw wśród dolnośląskich rolników 
i producentów; zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup 

operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów w zakresie 
krótkich łańcuchów dostaw; budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie 
produktów wytwarzanych przez dolnośląskich rolników i producentów, a także 

wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z 
gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników 

na stoiskach podczas targów. 

Opis: Hodowcy pstrągów, producenci ekologicznych warzyw i owoców, czy produktów 
z czosnku dołączyli do grona czterdziestu wystawców Dolnośląskiego Targu Rolnego. 
W sobotę 25 lipca, na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyła 

się czwarta edycja Targu. 

Sprzedawcy uczestniczący w wydarzeniu od pierwszej edycji także nie zawiedli 
odwiedzających przygotowując wyśmienite produkty i przetwory z dyni, owocowe octy, 
oleje tłoczone na zimno, sery z mleka krowiego, koziego i owczego, wędliny, 

pełnoziarniste chleby, ekologiczne soki z aronii i jabłek, świeże owoce i warzywa, miody 
i produkty pszczele, naturalne kosmetyki, produkty z lawendy, ceramikę oraz wina z 
lokalnej Winnicy Katarzyna, tradycyjnie wytwarzany cydr, kwasy chlebowe i wiele 

innych. 

Ciekawostką była woskowijka, czyli ściereczka z wprasowanym woskiem pszczelim, 
służąca do przechowywania żywności. Podczas Targu, kupujący mieli możliwość nie 
tylko zrobienia bezpiecznych zakupów, ale także spotkania się z producentami, 

rozmowy i uzyskania informacji o użytych surowcach, czy procesie produkcji. 

Po zakończeniu Targu odbyło się spotkanie wystawców, podczas którego nowi 
uczestnicy przedsięwzięcia poznali szczegółowo zasady projektu, realizowanego w 
ramach Zespołu Tematycznego Dolnośląski Targ Rolny. Przedstawiono Kapitułę, 

składającą się z siedmiu osób – rolników i producentów rolnych, reprezentujących 
różne branże. Zadaniem kapituły jest opracowanie dokumentacji związanej z 
organizacją Dolnośląskiego Targu Rolnego, wypracowanie zasad przystępowania 

wystawców, weryfikacja zgłoszonych wystawców w oparciu o opracowane kryteria oraz 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem i organizacją Targu. 

Dolnośląski Targ Rolny 



 

Zdjęcia:  
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Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Data:  29.07.2020 r. 

Miejsce: województwo wielkopolskie 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy 
jednostki doradztwa rolniczego 

Cel: Celem operacji jest ułatwianie transferu wiedzy w zakresie podejmowania nowych 
inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w zakresie 

wytwarzania żywnościowych produktów lokalnych, prowadzenia agroturystyki oraz 
lokalnych punktów usługowych. 

Opis: „Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” – Inkubator kuchenny, to tytuł 
operacji, której celem było zapoznanie rolników z nową inicjatywą jaką jest 

INKUBATOR KUCHENNY. 

Jest to miejsce dobrze wyposażone i przygotowane zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami formalno-prawnymi służące do przetwarzania produktów pochodzących 
z gospodarstwa. Zadaniem operacji było zwrócenie uwagi drobnym przetwórcom, jakie 

wymagania sanitarne i higieniczne powinni spełniać, aby bezpiecznie produkować 
żywność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, jak również na własne potrzeby. 

Celem operacji było również wskazanie możliwości lokalnym rolnikom, Kołom 
Gospodyń Wiejskich, czy gospodyniom domowym jak mogą korzystać z inkubatora 

kuchennego wynajmując urządzenia i pomieszczenia w celu przygotowywania 
dżemów, chipsów owocowo-warzywnych, konfitur, kiszonek i soków na bazie własnych 
produktów i przepisów. 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego z gminy Dąbie, zorganizowanego 29.07.2020 r. 

do Inkubatora Kuchennego stworzonego przez Fundację Ze Smakiem, znajdującego 
się w miejscowości Krwony w gminnie Brudzew, zostali zapoznani ze wszystkimi 
maszynami i urządzeniami służącymi do wyciskania soków, suszenia owoców 

i warzyw, pasteryzacji oraz liofilizacji produktów roślinnych. Dodatkową atrakcją było 
zapoznanie się z technologią wypieku tradycyjnego chleba na zakwasie. Każdy 

uczestnik wyjazdu mógł sam wyrobić swój chleb i upiec go w piecu szamotowym, 
będącym na wyposażeniu Inkubatora Kuchennego oraz zabrać zakwas, aby wdrożyć 
pieczenie chleba w swoim domu. Członkowie grupy uczestniczyli również w wykładzie 

dotyczącym zdrowego trybu życia, na którym zwrócono szczególną uwagę na skład 
chemiczny chleba kupowanego w marketach, a także zostali poddani testom 
profilaktycznym monitującym stan zdrowia, w których określano wiek metaboliczny 

organizmu. 

W pomieszczeniu zaadoptowanym na sklepik można było zapoznać się ze sposobem 
etykietowania konfitur, soków i suszy roślinnych oraz dekoracji słoiczków i butelek. 
Można w nim było również dokonać zakupu powideł, soków i herbatek ziołowych. 

Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 
21.  



Wszyscy uczestnicy wyjazdu studyjnego wyrazili ogromne zadowolenie ze zdobytej 
wiedzy i nowych doświadczeń, zadeklarowali chęć uczestnictwa w podobnych 
szkoleniach.  

Zdjęcia: 
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Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą z 

Olsztynie  

Data: 08.2020 r. 

Miejsce: Olsztyn  

Forma: publikacja  

Grupa docelowa: producenci rolni, przetwórcy żywności, lokalni liderzy, 

przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, jednostki naukowe oraz doradztwa 

rolniczego 

Cel: Celem operacji jest nawiązanie współpracy między producentami żywności 

lokalnej, jednostkami naukowymi, podmiotami wspierającymi rozwój rynku żywności, 

w celu zapoznania się z funkcjonowaniem i wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań 

marketingowych. Operacja przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy na temat korzyści 

płynących z budowania sieci kontaktów i zawiązywania partnerstw na rzecz 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań marketingowych w zakresie promocji i 

dystrybucji produktów lokalnych na rzecz rozwoju krótkich łańcuchów dostaw oraz 

obszarów wiejskich. 

Opis: Operacja realizowana w II etapach. Pierwszy etap zakończony wydaniem 

broszury - 250 egzemplarzy. W 2021 roku planowany jest wyjazd studyjny dla 25 

uczestników. 

 

W załączeniu link do strony. Możliwość pobrania broszury w formacie pdf.  

https://wmodr.pl/informacje/1879  

Źródło: WMODR 

 

  

Innowacje marketingowe w kreowaniu wizerunku marki lokalnej 

https://wmodr.pl/informacje/1879


 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Data:  04.08.2020 r. 

Miejsce: województwo wielkopolskie 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy 
jednostki doradztwa rolniczego 

Cel: Celem operacji jest ułatwianie transferu wiedzy w zakresie podejmowania nowych 

inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w zakresie 
wytwarzania żywnościowych produktów lokalnych, prowadzenia agroturystyki oraz 
lokalnych punktów usługowych. 

Opis: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 4 sierpnia 2020 r. 

przygotował dla grupy 20 rolników z powiatu tureckiego wyjazd studyjny, którego 
celem było ułatwienie transferu wiedzy w zakresie podejmowania nowych inicjatyw 
wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich w zakresie wytwarzania 

żywnościowych produktów lokalnych.  

Relacjonując to wydarzenie będę kierowała się przesłaniem: Czy mała 
przedsiębiorczość w gospodarstwach jest opłacalna? 

Wiele osób prowadzących niewielkie gospodarstwa rolne zadaje sobie takie pytanie. 

Jeśli jest opłacalna – to co produkować, by dołożyć choć „parę złotych” do domowego 
budżetu? Dnia 4 sierpnia 2020 r. grupa 20 rolników z powiatu tureckiego wyjechała 
do województwa kujawsko-pomorskiego, by spróbować odpowiedzieć na te pytania. 

Zawitaliśmy do trzech gospodarstw rolnych, z których każde miało inny kierunek 
produkcji. Jako pierwszą odwiedziliśmy Winnicę przy Talerzyku znajdującą się 
w miejscowości Topolno, opodal grodziska Talerzyk z XI wieku. Nasadzenie obejmuje 

2 tysiące winorośli. Do najbardziej znanych szczepów uprawianych w winnicy należą: 
Solaris, Bianca, Regent oraz Rondo, z których powstają białe i czerwone wina. 
Południowo-zachodni stok o niewielkim nachyleniu gwarantuje doskonałe 

nasłonecznienie, a naturalną osłonę stanowi rzeka Wisła. Produkcja wina odbywa się 
z ręcznie zebranych i wyselekcjonowanych owoców. Na precyzyjne kontrolowanie 
procesu powstawania wina pozwala dobrze wyposażona winiarnia. Wina wytwarzane 

są w nowoczesnych tankach ze stali nierdzewnej. Ta butikowa produkcja wina, 
w której wszystko ma swój rytm i następstwo zdarzeń, jest efektem życiowej pasji 
do tworzenia Pana Wiesława Janasińskiego. Pan Wiesław „zmęczony” miejskim życiem 

postanowił osiąść na wsi i spróbować czegoś zupełnie nowego. W taki sposób zrodził 
się pomysł na założenie winiarni. Dzisiaj to świetnie prosperujące przedsięwzięcie, 
które sprawia właścicielom ogromną satysfakcję. 

Kolejnym przystankiem w naszym wyjeździe było Gospodarstwo Rolne Ślesin, które 

powstało na podwalinach spadku Hrabiny Anieli Potulickiej. Wytwarzane są w nim 
dojrzewające sery podpuszczkowe, zgodnie z tradycją ze świeżego, 
niepasteryzowanego mleka krowiego. Sery ważone są z naturalnych składników 

w małej, lokalnej serowarni, a wybornego smaku nabierają leżakując w zabytkowych 
piwnicach dawnego folwarku w Ślesinie koło Nakła nad Notecią. Ich sekretem jest 

Mała przedsiębiorczość na obszarach wiejskich 
22.  



mleko, które pochodzi prosto od ślesińskich krów. To właśnie jego świeżość sprawia, 
że sery zachwycają swoim delikatnym smakiem i niepowtarzalnym aromatem. 
Odpowiedniego charakteru dodaje im sól oraz naturalne zioła i przyprawy. Dzięki 

uprzejmości głównego serowara Pana Jerzego Dejka mogliśmy zobaczyć produkcję 
tych wyjątkowych serów od podstaw. Najbardziej rozpoznawalnym serem ślesińskim 
jest Ser Hrabiny. Gospodarstwo produkuje tylko w oparciu o własne zasoby. Mleko 

pozyskiwane jest od własnych krów (około 250 sztuk). Ślesińskie sery są corocznie 
nagradzane w różnych konkursach kulinarnych. 

Ostatnim punktem naszego wyjazdu było gospodarstwo rybackie, znajdujące się 
również w Ślesinie koło Bydgoszczy. Gospodarstwo Rybackie „Ślesin” położone jest 

na obszarze objętym ochroną przyrody w ramach europejskiej sieci Natura 2000. 
Bliskość Noteci i Kanału Bydgoskiego zapewnia odpowiednie zaopatrzenie stawów 
w świeżą i czystą wodę, tworząc idealne warunki do hodowli karpia. Stawy 

charakteryzuje żyzne, torfowe dno, będące doskonałą bazą pokarmową 
dla pływających tutaj ryb. Ponadto karpie dokarmiane są mieszanką zbóż, które 
pozyskiwane są z okolicznych pól uprawnych. Dzięki temu mięso Karpia Nakielskiego 

jest delikatne, kruche, pełne aromatu oraz bogate w składniki odżywcze, niezbędne 
w codziennej diecie. Cykl wzrostu karpia w gospodarstwie trwa trzy lata. Oznacza to, 
że rozwój ryb odbywa się bez udziału sztucznych stymulatorów wzrostu oraz innych 

substancji chemicznych. W tym okresie karpie odżywiają się naturalnym pokarmem 
wytworzonym w ekosystemie stawowym. Karp Nakielski jest znakiem rozpoznawczym 
województwa kujawsko-pomorskiego, a w 2015 roku trafił na listę produktów 

tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W wyniku operacji osiągnięto transfer innowacyjnej wiedzy z zakresu możliwości 
podejmowania nowych inicjatyw wspierających małą przedsiębiorczość na terenach 
wiejskich. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z właścicielami 

gospodarstw oraz mogli wymienić się swoimi doświadczeniami. Rolnicy 
po wyczerpującym dniu pełni entuzjazmu i zapału powrócili do swoich gospodarstw. 
Mamy nadzieję, że wyjazd przyniesie „owoce” i na naszym terenie mała 

przedsiębiorczość będzie się rozwijała. 

Zdjęcia: 
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http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/9942-relacja-z-wyjazdu-studyjnego-w-ramach-operacji-mala-przedsiebiorczosc-na-obszarach-wiejskich


 

 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  7.08 oraz 4.09.2020 r.  

Miejsce: Pasieka hodowlana "POŻÓG" w LODR w Końskowoli 

Forma: warsztaty  

Grupa docelowa: rolnicy  

Cel: Celem operacji  jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej 

pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. 

Opis: Większość dużych gospodarstw pasiecznych nie tylko w Polsce, ale i na całym 

świecie budowanych było przez wiele lat, a często nawet przez kilka pokoleń 

pszczelarzy. Założenie i prowadzenie pasieki wymaga posiadania nie tylko środków 

inwestycyjnych, ale pewnej wiedzy. Pszczelarstwo jest zajęciem sezonowym i 

określone prace w pasiece wykonuje się raz lub co najwyżej kilka razy w roku, duże 

doświadczenie i wprawę w ich wykonywaniu nabywa się w ciągu wielu lat. Dlatego 

każdy początkujący pszczelarz, który nie miał możliwości zdobywania doświadczenia i 

wiedzy w dużej profesjonalnie prowadzonej pasiece, swoją działalność zazwyczaj 

zaczyna od kilku uli. Na warsztatach uczestnicy dowiedzieli się jakie są podstawowe 

zasady przy zakładaniu pasieki. Przed założeniem pasieki należy znaleźć miejsce na 

jej ustawienie, po uprzednim zorientowaniu się w możliwościach bazy pożytkowej. Nie 

należy zakładać pasieki na terenie o słabych pożytkach lub przepszczelonym. Założenie 

lub rozbudowa pasieki muszą być poprzedzone badaniem rynku. Należy się upewnić, 

czy będzie zbyt na produkty wytwarzane w pasiece i czy ceny oferowane przez rynek 

zapewnią opłacalność produkcji. Każdy pszczelarz musi również dokonać wyboru 

odpowiedniego rodzaju ula spośród różnych dostępnych. Bardzo ważnym poruszanym 

zagadnieniem na warsztatach był temat chorób pszczół, ich zapobieganie i leczenie. 

Podczas zajęć praktycznych odbył się przegląd uli pod kątem oceny rodzin pszczelich, 

ilości pokarmu oraz miodobranie. Pszczelarze wykonali kilka ramek, dowiedzieli się o 

metodach wtopienia węzy stosowanych w pasiece LODR, własnoręcznie odsklepiali 

wosk z ramek i przygotowywali do odwirowania miodu. 

Warsztaty były okazją do podniesienia kwalifikacji, pozyskania wiedzy praktycznej, 

wymiany wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami 

zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich, pomiędzy uczestnikami warsztatów. 

 

 

 

 

 

 

 

„Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki” 
15.  



 

Zdjęcia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-

sir/1574-relacja-z-warsztatow-pszczelarskich-nowoczesne-rozwiazania-w-

zakladaniu-i-prowadzeniu-pasieki-2  
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Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Data:  20.08.2020 r. 

Miejsce: Sielinko 

Forma: spotkanie polowe 

Grupa docelowa: producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy 
jednostki doradztwa rolniczego 

Cel: Operacja miała na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a 

rolnictwem oraz ułatwienie transferu wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej. Proces 
tworzenia nowych rozwiązań dla rolnictwa wymaga trwałego powiązania między 
różnymi podmiotami. Przedmiotem operacji były spotkania polowe „Dni Pola”. 

Operacja umożliwiła zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym: 

nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w produkcji roślinnej w dobie ograniczania 
dostępności substancji czynnych środków ochrony roślin, innowacyjnej technologii 
uprawy kukurydzy pod folią, optymalizacji metod uprawy roślin z zastosowaniem 

biodegradowalnych hydrożeli w warunkach zmian klimatycznych, zastosowania 
skanera do gleby - narzędzia nowoczesnego rolnictwa oraz innowacyjnych możliwości 
wykorzystania roślin włóknistych w biogospodarce oraz ochrony kukurydzy metodą 

biologiczną za pomocą dronów. 

Opis: W dniu 20 sierpnia 2020 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Poznaniu zorganizował na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z 

siedzibą w Sielinku drugie z trzech zaplanowanych spotkań w ramach projektu „DZIEŃ 
POLA – Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej”. 

Ze względu na utrudnienia i ograniczenia związane z występującym zagrożeniem 
epidemicznym COVID – 19 wydarzenie organizowane było w nowej formule. W 

spotkaniu uczestniczyło około 120 osób – rolników i doradców z terenu województwa 
wielkopolskiego, osoby zainteresowane tematyką innowacyjnych rozwiązań w 
produkcji polowej. 

Transfer wiedzy podczas realizowanego wydarzenia obejmował pokazy polowe kolekcji 

odmian, prelekcje i prezentacje zaproszonych instytucji oraz firm stosujących 
nowoczesne rozwiązania w produkcji roślinnej. W bliskim sąsiedztwie poletek 
demonstracyjnych zaprezentowane zostały również stoiska wystawiennicze 

podmiotów działających w sferze obsługi i wyposażenia rolnictwa, dzięki czemu rolnicy 
mogli osobiście uzyskać informację o dostępnych, nowoczesnych technologiach 
dotyczących m.in. gospodarki wodnej w uprawach rolnych.  

Podczas sierpniowej imprezy specjaliści z instytucji oraz firm z branży hodowli i 

produkcji roślinnej omówili następujące zagadnienia: 

• Ochrona ziemniaków z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagania 
decyzji w praktyce. 

DZIEŃ POLA- Innowacyjne rozwiązania w produkcji polowej 
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• Optymalizacja metod uprawy roślin z zastosowaniem biodegradowalnych hydrożeli 
w warunkach zmian klimatycznych Nowoczesne rozwiązania nawodnieniowe w 
produkcji polowej.  

• Przedstawienie oraz oprowadzenie po kolekcji odmiany konopi przemysłowej 

uprawianej na nasiona, odmian soi oraz odmian ziemniaków na poletkach 
demonstracyjnych, a także pokaz pracy sprzętu rolniczego – siewu punktowego 
rzepaku oraz mulczowania.  

Efektem przeprowadzonego wydarzenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy 

nauką a praktyką w zakresie przekazywania informacji o dostępnych i możliwych do 
wdrożenia w rolnictwie nowych, innowacyjnych rozwiązaniach. Przewidywanym, 
pozytywnym wpływem wydarzenia na rozwój obszarów wiejskich jest wsparcie 

rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz przedsiębiorczości specjalizującej się w 
nowoczesnych metodach związanych z produkcją rolniczą. Wzmocniony został 
transfer wiedzy w zakresie wdrażania innowacyjnych sposobów w sektorze rolniczym.  

Zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/9954-relacja-z-

wydarzenia-dzien-pola-innowacyjne-rozwiazania-w-produkcji-polowej  

 

 

http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/9954-relacja-z-wydarzenia-dzien-pola-innowacyjne-rozwiazania-w-produkcji-polowej
http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/9954-relacja-z-wydarzenia-dzien-pola-innowacyjne-rozwiazania-w-produkcji-polowej


 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Data:  20.08.2020 r. 

Miejsce: Sielinko 

Forma: szkolenie 

Grupa docelowa: producenci rolni, pracownicy jednostki doradztwa rolniczego 

Cel: Celem operacji jest ułatwianie transferu wiedzy w zakresie nowoczesnej i 
bezpiecznej produkcji ziemniaka. Realizacja operacji obejmuje zagadnienia, które są 
istotne dla podniesienia opłacalności produkcji ziemniaka w Polsce. 

Opis: Na terenie wystawienniczym w Sielinku 20 sierpnia 2020 r. odbyło się szkolenie 

pod nazwą „Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie 
wielkopolskim”, które zrealizowano w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 
2020-2021 w zakresie SIR. 

Dotyczyło ono zasad bioasekuracji będącej fundamentem produkcji bezpiecznej 

żywności, systemów jakości w budowie marki, form organizacji producentów rolnych, 
systemów nawodnieniowych oraz odmian ziemniaka uprawianych w Wielkopolsce. 

Pierwszym prelegentem był dr Marcin Baran z Instytutu Ochrony Roślin – 
Państwowego Instytutu Badawczego, który przedstawił zagadnienia bioasekuracji jako 

podstawowego elementu dostępu do rynku i produkcji bezpiecznej żywności. 

Kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. Arkadiusz Sadowski z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, który omówił dwa tematy: „Systemy jakości jako 
podstawowy element w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej” oraz 

„Spółdzielczość lub inne formy organizacji producentów rolnych w aspekcie wzrostu 
ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności”. 

Zagadnienia związane z systemami nawodnieniowymi w polskich uwarunkowaniach 
przekazał przedstawiciel firmy Top Farms – Paweł Kaczmarek. 

Prezentacja objęła również tematykę systemów jakości jako podstawowych 
elementów w budowie marki i wzrostu przychodów z produkcji rolnej, które 
przedstawiono na przykładzie firmy Top Farms. 

Ostatnim prelegentem był dr Tomasz Lenartowicz z Centralnego Ośrodka Badania 

Odmian Roślin Uprawnych, który przedstawił prezentację na temat odmian ziemniaka 
uprawianych w Wielkopolsce. 

Wykładowcy podkreślali, że w ostatnich latach obserwuje się liczne działania i naciski 

konsumentów i ekologów, którzy domagają się, by produkty rolne trafiające na rynek 
były wysokiej jakości, a ich produkcja była prowadzona z poszanowaniem zasad 
ochrony środowiska. Bioasekuracja jest więc konieczna, ma na celu ochronę zdrowia, 

żywności, która jest przygotowywana w danym gospodarstwie, zapewnia 
bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów oraz zwiększa opłacalność i wydajność 
poszczególnych producentów. Systemy jakości żywności mają uzasadnienie w obliczu 

problemu jakości żywności i związanym z tym bezpieczeństwem. Stosowanie 

Nowoczesna i bezpieczna produkcja ziemniaka w województwie wielkopolskim 
24.  



systemów jakości żywności jest istotne zarówno dla konsumenta, który uzyskuje 
gwarancję pochodzenia produktów i metod ich produkcji oraz dla producenta, który 
w ten sposób może reklamować produkt, przekazując informacje o jego dodatkowej 

wartości i promować gospodarstwo wiejskie produkujące artykuły wysokiej jakości. 

Tworzenie grup producentów, także w formie spółdzielni, stanowi szansę dla bardziej 
partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i może umożliwiać 
samodzielną sprzedaż gotowych wyrobów spożywczych. Działanie w grupie to także 

wspólne zakupy przemysłowych środków produkcji oraz nowoczesnego sprzętu 
rolniczego. Systemy jakości żywności oraz wspólna organizacja producentów rolnych 
to również możliwość negocjacji korzystniejszych cen w przedsiębiorstwach 

przetwórczych i budowa marki, która powoduje wzrost pozycji w łańcuchu produkcji 
żywności. 

Zdjęcia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/9907-relacja-ze-
szkolenia-nowoczesna-i-bezpieczna-produkcja-ziemniaka-w-wojewodztwie-

wielkopolskim 
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Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Data: 22-23.08.2020 r. 

Miejsce: Targi Kielce  

Forma: stoisko wystawiennicze, konferencja  

Grupa docelowa: rolnicy indywidualni z sektora ekologicznego, przedstawiciele 

jednostek doradczych, podmioty certyfikujące rolnictwo ekologiczne/prowadzące i 

wdrażające systemy jakości, przedstawiciele jednostek naukowych/uczelni 

rolniczych/instytutów badawczych, firmy wspierające rozwój produkcji ekologicznej   

Cel: Rozwój współpracy pomiędzy producentami ekologicznymi z województwa 

świętokrzyskiego ukierunkowanej na podejmowanie wspólnych inicjatyw (w zakresie 

produkcji, organizacji sprzedaży, marketingu), w tym również nawiązanie kontaktów 

z producentami ekologicznymi z całej Polski, przedstawicielami branży rolnictwa 

ekologicznego (przedsiębiorcy, producenci środków produkcji, sprzedawcy, 

przetwórcy, jednostki certyfikujące i wdrażające systemy jakości) oraz naukowcami z 

jednostek badawczych i uczelni rolniczych specjalizujących się w problemach rolnictwa 

ekologicznego.  

Opis: Przedmiotem operacji było zorganizowanie stoiska wystawienniczego oraz 

konferencji na jednych z największych targów ekologicznych w Polsce „ECO-STYLE” 

organizowanych przez Targi Kielce. Uczestnictwo w targach producentów 

ekologicznych (ich obecność na wydarzeniu tego rodzaju), którzy dotychczas nie 

współpracowali ze sobą, ma na celu zaprezentowanie im jak wiele można osiągnąć 

działając wspólnie – poprzez możliwość budowania marki, wspólne organizowanie 

zbytu, działania promocyjne, nowe kanały dystrybucji i nadążanie za obecnymi 

trendami w produkcji oraz oczekiwaniami konsumentów co do jakości produktów. 

Konfrontacja własnych działalności z wiodącymi producentami z Polski stanowiła 

impuls do nawiązania współpracy i dalszego rozwoju poprzez implementacje 

stosowanych w innych rejonach kraju rozwiązań innowacyjnych (np. w zakresie 

organizowania się rolników ekologicznych, stosowanej technologii itp.), które 

dostosowane do warunków naszego województwa przyczynią się do rozwoju lokalnego 

tej gałęzi rolnictwa. Dzięki wykładom merytorycznym na konferencji pt. „Nowe 

przepisy w rolnictwie ekologicznym od 2021 roku” nastąpił transfer wyspecjalizowanej 

wiedzy z zakresu ekologii bezpośrednio do rolników. Efektem dodatkowym projektu 

była promocja lokalnych producentów ekologicznych wśród mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego (uczestników tragów), a tym samym pokazanie, że 

również lokalnie można nabyć takie produkty, i że są one wysokiej jakości (poprzez 

posiadanie odpowiednich certyfikatów) – to w efekcie przyczyniło się do poprawy 

konkurencyjności tych gospodarstw (ich rentowności), pobudziło lokalną 

przedsiębiorczość, a jako efekt długofalowy przyczyniło się do upowszechniania 

zdrowej żywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego.  

 

 

„Sieciowanie kontaktów jako element organizacyjnej innowacji wśród producentów  
    ekologicznych z województwa świętokrzyskiego" 

5.  



 

Więcej o operacji i jej wykonaniu w relacji na www.sodr.pl  

Zdjęcia: 

 

 

  

 

Relacja: https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Jakie-zmiany-przepisow-

czekaja-rolnictwo-ekologiczne-w-przyszlym-roku-Relacja-z-konferencji-w-

Targach-Kielce/idn:1597  

http://www.sodr.pl/
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Jakie-zmiany-przepisow-czekaja-rolnictwo-ekologiczne-w-przyszlym-roku-Relacja-z-konferencji-w-Targach-Kielce/idn:1597
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Jakie-zmiany-przepisow-czekaja-rolnictwo-ekologiczne-w-przyszlym-roku-Relacja-z-konferencji-w-Targach-Kielce/idn:1597
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Jakie-zmiany-przepisow-czekaja-rolnictwo-ekologiczne-w-przyszlym-roku-Relacja-z-konferencji-w-Targach-Kielce/idn:1597


Źródło:  

 

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 

Data:  25.08.2020 r., 26.08.2020 r. 

Miejsce:  

1. Złotnik  

2. Ośno Lubuskie 

Forma: szkolenie połączone z pokazem polowym 

Grupa docelowa: producenci, przetwórcy i dystrybutorzy ziemniaka lub zamierzający 

podjąć taką produkcję w celu zwiększenia rentowności swoich gospodarstw rolnych, 

doradcy i specjaliści rolniczy, producenci mogący być prekursorami technik 

nawodnieniowych w województwie lubuskim, inne podmioty zainteresowane tematyką 

Cel: Celem operacji było dokładne przedstawienie założeń "Programu dla polskiego 

Ziemniaka" (MRiRW), który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży, poprzez 

wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie 

producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych w ramach akcji 

Polska smakuje i Produkt Polski. Organizowane w ramach operacji szkolenie miało 

charakter innowacyjno-edukacyjny. Zdobyta wiedza podczas pokazów polowych 

pozwoliła na transfer wiedzy w zakresie dobrych praktyk wdrażania innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz promowanie innowacyjnych technologii uprawy 

ziemniaka w województwie lubuskim. 

Opis: Tematyka króla polskich stołów opanowała dwa szkolenia zorganizowane przez 

zespół SIR w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r. w miejscowości Złotnik oraz Ośno 

Lubuskie. Część merytoryczna szkoleń została wzbogacona prezentacjami polowymi w 

gospodarstwach. W szkoleniu wzięło udział w sumie 100 uczestników, którzy zapoznali 

się z tematyką nowoczesnej i bezpiecznej hodowli ziemniaka. W roli prelegentów 

gościliśmy przedstawicieli WIORiN z Gorzowa Wlkp. – kierownika Marcina Cyganiaka 

oraz panią kierownik oddziału w Lubsku Halinę Wysługocką. Przedstawiciele 

zaprezentowali tematykę bioasekuracji jako podstawowego elementu dostępu do 

rynku i produkcji bezpiecznej żywności z uwzględnieniem walki z bakteriozą 

pierścieniową w hodowli ziemniaka. Zostały wyjaśnione zagadnienia związane z 

ogólnymi zasadami zmianowania, nawożenia i nawadniania oraz oznakowania 

ziemniaków innych niż sadzeniaki. Ponadto, przedstawiono założenia "Programu dla 

polskiego ziemniaka", który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży, poprzez 

wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych i fitosanitarnych, jak również wsparcie 

producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych. 

Bogatą prezentację w ramach szkolenia przedstawił dr Wojciech Nowacki – prelegent 

z ponad 40-letnim doświadczeniem w hodowli ziemniaka – reprezentant IHAR PIB 

Oddział w Jadwisinie. Pan dr Nowacki podzielił się z uczestnikami swoją niezastąpioną 

wiedzą w dziedzinie zrównoważonej produkcji ziemniaka. Przedstawił wszystkie wątki 

„ziemniaczane” w tym m.in. uwarunkowania przyrodnicze (klimatyczne, glebowe) 

plonowania ziemniaka, zagrożenia w uprawie (ochrona plantacji przed agrofagami), 

znaczenie czynników w kreowaniu plonu i jego jakości (odmiana, klimat, gleba, 

agrotechnika). Ponadto, dr Nowacki zwrócił uwagę na zasadnicze cele nowoczesnej 

technologii uprawy oraz profesjonalizm i certyfikację, które są przyszłością technologii 

uprawy ziemniaka. Potwierdzeniem słów prelegenta była prezentacja innowacyjnych 

Nowoczesna i bezpieczna hodowla ziemniaka w województwie lubuskim 
25.  



rozwiązań występujących w gospodarstwie pana Dariusza Kozakiewicza w Połęcku, 

którą uczestnicy szkolenia mieli okazję obserwować. Właściciel gospodarstwa, w 

którym uprawiane jest 10 odmian ziemniaka (na 200 ha), zaprezentował technologię 

prowadzonej zagonowej uprawy wielu odmian ziemniaka w warunkach polskich, która 

zasługuje na miano pełnej innowacji. Prezentowana metoda zapewnia ograniczenie 

rozmywania redlin na naszych lekkich glebach, które należy coraz częściej nawadniać. 

Kolejną perełką innowacyjną w gospodarstwie pana Kozakiewicza, jaką mieli 

możliwość uczestnicy zobaczyć, była nowoczesna przechowalnia z linią sortująco-

pakującą oraz systemem wentylacji, która może pomieścić ok. 5000 ton ziemniaków 

składowanych w 6 poziomach palet skrzyniowych. Przedstawiciele gospodarstwa 

zaprezentowali również suszarnię z czyszczarnią oraz powstały niedawno nowoczesny 

magazyn zbożowy ze specjalistyczną wentylacją podłogową. 
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Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  26.08.2020 r.  

Miejsce: Sosnówka 

Forma: wyjazd studyjny, warsztaty  

Grupa docelowa:  rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego,  przedsiębiorcy, 

przedstawiciele instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych z terenu 

województwa lubelskiego 

Cel: Celem operacji jest podniesienie wiedzy w zakresie organizacji i funkcjonowania 

grup operacyjnych na przykładzie istniejącej Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w 

Dolinie Zielawy” w województwie lubelskim. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy 

zapoznają się z doświadczeniami Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie 

Zielawy”, realizującej  innowacyjny temat w ramach dofinansowania z działania 

„Współpraca”. Wyjazd będzie okazją do wymiany wiedzy poznania korzyści płynących 

ze współpracy nauki i praktyki, a także napotykanych problemów. Uczestnicy wezmą 

udział w warsztatach zielarskich, warsztatach polowych na plantacjach agroleśnych 

oraz prezentacji produktów powstałych na bazie ziół z gospodarstw uczestniczących w 

projekcie.  

Opis: Podczas wizyty przedstawione zostały uprawy ziół w systemie agroleśnym, są 

to: 

Róża owocowa z maliną moroszką 

Rosa Rugosa Hansa to odporna odmiana róży pomarszczonej o dużych kwiatach i 

owocach, które można zbierać dwa razy. Ze względu na wymagania kwaśnolubne 

rośnie wspólnie z maliną moroszką, rośliną która jest pod całkowitą ochroną w Polsce, 

bardzo cenną ze względu na owoce i liście o działaniu leczniczym wzmacniającym, 

antyrakowym, przeciw szkorbutowym, o bardzo dużej zawartości wit. C. 

Bez czarny z miodunką plamistą 

Produktem zielarskim stosowanym obecnie są kwiaty bzu (właściwości napotne, 

przeciwgorączkowe) i owoce (dodatkowo przeczyszczająco i przeciwbólowo). Badania 

sugerują, że można wykorzystywać również liście, korę i korzenie tej rośliny przy 

odpowiedniej technologii przetwórstwa. Doświadczenia przeprowadzone przez Pawła 

Orlińskiego z SGGW wskazują, że bez czarny i miodunka plamista wpływają na siebie 

dobroczynnie, działając niejako jak antybiotyki na siebie nawzajem. 

Bez czarny z miodunką plamistą oraz przetacznikiem leśnym 

Surowcem są głównie kwiaty i owoce bzu czarnego. Z 1 ha uprawy można zebrać 

nawet do 5 ton suszonych owoców, do 200 kg suszonych kwiatów. Wielkość zbioru 

surowców suszonych waha się w zależności od wieku plantacji. Surowcem jest ziele 

miodunki pozyskiwane na początku kwitnienia – surowiec dość drogi, możliwe są dwa, 

a nawet trzy pokosy w ciągu sezonu. Gatunek wprowadzany jest do uprawy po raz 

pierwszy na świecie, więc wielkość plonu jest trudna do oszacowania. Surowcem jest 

ziele przetacznika leśnego pozyskiwane na początku kwitnienia – surowiec dość drogi, 

Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia w organizacji grup operacyjnych w województwie 
lubelskim 

 



trudny do zdobycia, możliwe są dwa pokosy w ciągu sezonu. Trudny w uprawie, 

stanowi duże wyzwanie. 

Bez czarny z przetacznikiem leśnym 

Przetacznik leśny (Veronica offcinalis), zwany również jako lekarski to roślina 10 – 20 

cm, rośnie głównie w lasach, na zrębach, wrzosowiskach, polach, łąkach i pastwiskach, 

lubi gleby obojętne do kwaśnych. Choć  dzisiaj przetacznik leśny jest rośliną nadal  ało 

znaną, to jednak w historii tradycyjnej medycyny ludowej zajmuje ważne miejsce, ze 

względu na swe walory prozdrowotne. O jego cennych własnościach wiedzieli już   

starożytni Rzymianie. Uważany był za lek na wszelkie niedomagania, dlatego też   

określany był jako ‘zdrowie świata’, ‘męska stałość’ (lekko dotknięte liście odpadają), 

‘wężowe ziele’. Ma działanie wykrztuśne, przeciwbakteryjne, moczopędne, 

oczyszczające organizm, wspomaga przemianę materii, uzupełnia niedobory wit. C 

(młode pędy). 

Pokrzywa zwyczajna z olszą czarną 

Kilka ośrodków podejmuje wprowadzenie pokrzywy do uprawy ze względu na jej 

właściwości, zapotrzebowanie, możliwość uzyskania powtarzalnej wysokiej jakości 

surowca oraz dużą efektywność ekonomiczną z 1 ha. Pokrzywę można zbierać 3 – 4 

razy w sezonie, a plon suchego surowca może dochodzić do 5 ton z ha. Uprawa z olszą 

czarną w systemie alejowym lub w systemie nasadzeń na granicach działki rolnej (ze 

względu na rozdrobnienie na małe działki w Polsce) przynosi korzyści z uwagi na 

dobroczynny wpływ obu gatunków na siebie (m.in. wiązanie azotu w glebie, 

ściółkowanie naturalne, zatrzymywanie wody na działce). 

Pani Barbara Baj-Wójtowicz jest również członkiem Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo 

w Dolinie Zielawy”, która realizuje operację pt. „Innowacyjny model produkcji, 

przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Operacja uzyskała wsparcie z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania „Współpraca”. Celem operacji jest 

opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, 

zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą innowacyjnego systemu 

oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, 

które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej. 

W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wyniki/efekty: 

opracowanie i wdrożenie dwóch nowych: produktów, procesów i metod organizacji 

oraz jednej metody marketingu. Celem wyjazdu studyjnego było podniesienie wiedzy 

w zakresie organizacji i funkcjonowania grup operacyjnych na przykładzie istniejącej 

Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” w województwie lubelskim. 

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami Grupy 

Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, realizującej  innowacyjny temat w 

ramach dofinansowania z działania „Współpraca”. Wyjazd był okazją do wymiany 

wiedzy, poznania korzyści płynących ze współpracy nauki i praktyki, a także 

napotykanych problemów. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach zielarskich, 

warsztatach polowych na plantacjach agroleśnych oraz prezentacji produktów 

powstałych na bazie ziół z gospodarstw uczestniczących w projekcie. 
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Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Data: 31.08-1.09.2020 r. 

Miejsce: Ziołowy Zakątek, Koryciny, województwo podlaskie 

Forma: wyjazd studyjny  

Grupa docelowa: rolnicy (producenci sektora ogrodniczego zainteresowani 
rozszerzeniem palety oferowanego produktu), przedstawiciele grup producenckich, 

rolniczych jednostek doradczych, szkół rolniczych, instytucji/podmiotów działających 
na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego i przetwórczego, jednostek naukowych, 
instytutów badawczych, uniwersytetów rolniczych 

Cel: Zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie upraw 

zielarskich (transfer wiedzy od nauki do praktyki, wymiana doświadczeń), co przyczyni 
się do nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i 
podmiotami sfery naukowej, sfery doradczej i producentami, ukierunkowanej na 

poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych, a w szerszej 
perspektywie da możliwość nawiązania współpracy (utworzenia grupy branżystów) 
ukierunkowanej na rozwój tej gałęzi rolnictwa, w tym również wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji zbytu, promocji, agrotechniki, 
marketingu ziół. użytkowych.   

Opis: W ramach operacji zorganizowano dwudniowy wyjazdu studyjny połączony z 

blokiem wykładowym dla rolników z terenu województwa świętokrzyskiego z zakresu 
przedmiotowej tematyki operacji. W województwie świętokrzyskim produkcja 
ogrodnicza zajmuje wiodącą pozycję, jednak zdecydowaną większość zajmują w 

uprawie jabłonie. Duża nadprodukcja rodzimych gatunków ogrodniczych, w tym niska 
ich opłacalność zmuszają producentów warzyw i owoców do poszukiwania nowych i 
perspektywicznych gatunków do uprawy, do których zdecydowanie zaliczyć można 

rośliny zielarskie, biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki klimatyczno-uprawowe 
województwa świętokrzyskiego. Bardzo szeroki wachlarz gatunków ziół oraz duże 
możliwości przetwarzania i zastosowania ziół użytkowych daje możliwości efektywnego 

wykorzystania tego rodzaju upraw w gospodarstwach ogrodniczych. Aby osiągnąć ten 
cel niezbędne jest propagowanie tego typu uprawy wśród rolników zainteresowanych 
rozszerzeniem palety produktowej (lub całkowitej zmiany profilu uprawy), przy czym 

muszą oni mieć możliwość zdobycia najnowszej i kompleksowej wiedzy z zakresu 
agrotechniki upraw, zbioru, magazynowania, przetwarzania i zbytu, w tym 
stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Wiedzę tą 

zdobyli poprzez udział w wykładach – dzięki nim nastąpił ponadto bezpośredni transfer 
wiedzy od nauki do praktyki oraz wymiana doświadczeń miedzy samymi uczestnikami 
i wykładowcami. Sam wyjazd studyjny pozwolił zapoznać jego uczestników w praktyce 

z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie upraw zielarskich. Ponadto dał możliwość 
nawiązania współpracy (utworzenia grupy branżystów) ukierunkowanej na rozwój tej 
gałęzi rolnictwa, w tym również wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 

organizacji zbytu, promocji, agrotechniki, marketingu ziół użytkowych, w tym 
opracowania nowych rozwiązań dla tej gałęzi rolnictwa. Wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań prowadzących do uzyskania stabilnego, pełnowartościowego i dobrego pod 

względem jakości nowego dla ogrodnictwa produktu, może znacząco wspomóc 

"Właściwości i wykorzystanie ziół użytkowych, promocja i dystrybucja produktów  
ziołowych jako innowacja dla produkcji ogrodniczej i przetwórstwa w regionie  
świętokrzyskim" 
7.  



konkurencyjność gospodarstw ogrodniczych, przede wszystkim tych mniejszych, 
niestabilnych finansowo i zapewnić zwiększenie zysków z tego typu działalności, 
dodatkowo również przy wsparciu finansowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  

Więcej o operacji i jej wykonaniu w relacji na www.sodr.pl  
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Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 

Data:  03–04.09.2020r.  

Miejsce: Gospodarstwo Stasin, Gospodarstwo Gilów, gospodarstwo w Łagiewnikach 
Wielkich, farma Carpenthalis Moravian Ranch Karpentná 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: dolnośląscy rolnicy, producenci, hodowcy bydła, doradcy, 
przedstawiciele świata nauki, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką 

Cel: Operacja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie: sposobu 

utrzymania i doboru ras do krzyżówek i hodowli, sposobu utrzymania bydła mięsnego, 
chorób okresu odchowu cieląt i opasu bydła mięsnego, zasad żywienia, dobrostanu 
zwierząt, tworzenia grup producenckich i dobrowolnych systemów jakości, a także 

zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne 
przedsięwzięcia w zakresie chowu i hodowli bydła mięsnego.  

Opis: Dwudziestu pięciu dolnośląskich rolników, producentów, hodowców bydła, 
doradców, przedstawicieli świata nauki oraz mieszkańców obszarów wiejskich 

odwiedziło trzy polskie i czeskie gospodarstwa, zajmujących się hodowlą bydła 
mięsnego. W dniach 03-04.09.2020 r. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z 
siedzibą we Wrocławiu zorganizował wyjazd studyjny „Innowacyjna technologia chowu 

bydła mięsnego na przykładzie polskich i czeskich gospodarstw hodowlanych”. 

Uczestnicy wyjazdu, realizowanego w ramach Zespołu Tematycznego związanego z 
chowem i hodowlą bydła mięsnego, mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem 
Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój”. Podstawą działalności spółki jest 

produkcja roślinna oraz hodowla bydła mlecznego i mięsnego odbywająca się w dwóch 
gospodarstwach. Pierwsze z nich to Gospodarstwo Stasin zajmujące się hodowlą 
czystorasowego bydła mięsnego rasy limousine oraz odchowem cieląt ras mlecznych. 

Drugie Gospodarstwo Gilów to ferma zajmująca się produkcją mleka oraz 
gospodarstwo obsługujące ponad 2400 ha (zaopatrzone w nowoczesny park 
maszynowy). Produkcja roślinna w gospodarstwie uwzględnia zapotrzebowanie fermy 

związane z hodowlą bydła. 

Kolejnym przystankiem było gospodarstwo w Łagiewnikach Wielkich, które powstało 
w 1903 roku i od samego początku zajmowało się hodowlą bydła. Jacek Klimza, 

reprezentujący już czwarte pokolenie gospodarzy – postawił na hodowlę bydła 
mięsnego rasy limousine i blonde d’aquitaine. Stado obu ras liczy 130 krów mamek. 
Gospodarstwo ma powierzchnię 130 ha, z czego 80 ha stanowią użytki zielone, a 

pozostałe 50 ha to grunty orne. W styczniu na terenie gospodarstwa powstał punkt 
sprzedaży detalicznej, w którym właściciele sprzedają świeże mięso w ramach 
rolniczego handlu detalicznego. 

Ostatnia wizyta zaplanowana w czeskim gospodarstwie była okazją do wymiany 

doświadczeń z właścicielem farmy Carpenthalis Moravian Ranch Karpentná. 
Gospodarze korzystają ze środków unijnych. Zainwestowali w nowoczesną oborę, 

Innowacyjna technologia chowu bydła mięsnego na przykładzie polskich i czeskich 
gospodarstw hodowlanych 



sprzęt oraz maszyny rolnicze. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mięsnego oraz 
koni. 

Na zakończenie wyjazdu studyjnego pokazano uczestnikom Gospodarstwo Bon Lait w 
Krmelinie. Jest ono prowadzone przez dr Lukáša Hlubka, eksperta w hodowli kóz 

mlecznych. Zajmuje się on chowem i hodowlą kóz czystej krwi saksońskiej oraz owiec, 
a także przetwórstwem mleka koziego i owczego. 

Na terenie gospodarstwa funkcjonuje niewielka przetwórnia, w której produkowane są 
jogurty oraz butelkowane mleko. Pozostałe produkty, jak mleko w proszku, sery 

dojrzewające, sery sałatkowe, kiełbasa z mięsa koziego, salami wytwarzane są przez 
firmę zewnętrzną, na zlecenie gospodarstwa. Przedstawienie gospodarstwa 
uczestnikom wyjazdu miało ich zainteresować i zachęcić do utworzenia w przyszłości 

kolejnego Zespołu Tematycznego ds. chowu i hodowli kóz i owiec. 
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Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

Data:  04.09.2020 r. 

Miejsce: Orłów Kolonia - OSP 

Forma: spotkanie 

Grupa docelowa: potencjalni partnerzy Lokalnych Partnerstw do spraw Wody 

Cel: Celem operacji jest zastosowanie innowacyjnego podejścia terytorialnego dla 

łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego 

istota polega na stworzeniu płaszczyzny współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 

mającymi wpływ w ty zakresie. Celem jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych 

poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb, diagnoza sytuacji w zakresie 

zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów 

wiejskich, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko 

pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Opis: Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 od powitania i przedstawienia 

harmonogramu spotkania przez Panią Ewę Kłosińską Kierownika Działu Rolnictwa 

Ekologicznego i Ochrony Środowiska, następnie wszyscy uczestnicy spotkania 

pojechali w teren, w celu oglądania Jazu Orłów na rzece Moszczenica. Pan Lech 

Kazimierski Kierownik Nadzoru Wodnego w Kutnie opowiedział o budowie obiektu, 

przedstawił sposób działania i konserwacje jazu. 

Po powrocie na salę i krótkiej przerwie w drugiej części spotkania odbyło się 

wystąpienie Pani Barbary Miszkiewicz, przedstawicielki Starostwa Powiatowego                     

w Kutnie. Wystąpienie poświęcone było głównie działalności spółek wodnych. 

Przedstawione zostały zasady funkcjonowania spółek wodnych, formy ich działania 

oraz obowiązki jakie wynikają z ich działalności m.in. składki, a także proponowane 

zmiany w prawie wodnym. Wyjaśnione zostały wszystkie kwestie związane                                 

z pozwoleniem wodnoprawnym oraz zgłoszeniem wodnoprawnym. Omówione zostały 

urządzenia wodne, takie jak rowy, rurociągi, systemy nawodnień ciśnieniowych, 

systemy przeciwerozyjne. 

W następnej części spotkania głos zabrali Dyrektorzy Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz 

Włocławku. Odpowiadali głównie na pytania przedstawicieli uczestników spotkania 

dotyczących gospodarowania wodami i przepisów prawnych. Zachęcali do udziału                    

w spotkaniach organizowanych przez Wody Polskie oraz do połączenia sił i wspólnego 

działania. Na koniec spotkania przedstawiciel Spółki Wodnej w Bedlnie przedstawił 

prezentację na temat majątku i działalności Spółki, a także pozyskanych środków                           

z dotacji wojewódzkich. Jest to duża spółka bardzo prężnie działająca na terenie Gminy 

Bedlno. Wygrywa liczne przetargi oraz świadczy usługi wodno- kanalizacyjne. 

Drugie spotkanie było głównie poświęcone spółkom wodnym, gdyż na terenie powiatu 

kutnowskiego jest ich dziewięć. W trakcie wystąpień zwrócono uwagę  m.in. na: 

- regulację opłat spółek wodnych, 

- brak finansów na funkcjonowanie spółek wodnych, 

- regulację następstw prawnych w spółkach wodnych. 

Lokalne Partnerstwo do spraw Wody – II spotkanie 
9.  
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Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  4-5.09.2020 r.  

Miejsce: Karczmiska 

Forma: Wyjazd studyjny  

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy 

Cel: Celem operacji jest podniesienie wiedzy oraz nabycie doświadczenia w zakresie 
technologii uprawy malin i borówki, innowacyjnych rozwiązań oraz pozyskanie nowych 

kontaktów wśród rolników, doradców, przedsiębiorców. W formie wykładów uczestnicy 
otrzymają informacje dotyczące technologii uprawy malin i borówki z uwzględnieniem 
min. doboru odmian, środków ochrony roślin i nawozów, przygotowania gleby pod 

uprawę itd. Przewidziane są spotkania z ekspertami i przedstawicielami firm. 

Opis: W dniach 4 i 5 września 2020 roku dwie grupy rolników, producenci borówki i 
maliny oraz doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
uczestniczyli w branżowych spotkaniach: Borówkowe Factory i Malinowe Faktory. 

Realizatorzy projektu (Jagodnik i Horti Team) do gospodarstwa Marceli i Pawła Krawiec 
w Karczmiskach zaprosili fachowców obu branż. W pierwszym dniu na Borówkowym 
Faktory zobaczyliśmy nowo założone plantacje borówki z udziałem 14 odmian, 

poznaliśmy doświadczenia realizowane na 18-letniej plantacji odmiany Bluecrop. 
Doradcy, eksperci z firm biorących udział w projekcie przedstawili zastosowane na 

plantacji środki produkcji.  

W drugim dniu Malinowego Faktory 20-osobowa grupa producentów malin, w 
większości z powiatu lubartowskiego, miała okazję zobaczyć uprawę malin na różnych 
podłożach i w gruncie po odkażeniu, w pojemnikach, poznali wnioski z produkcji 

tunelowej, różne strategie nawożenia i fertygacji, oraz nowe odmiany malin i 
dodatkowo 14 odmian jeżyn. Przewodnikami grup byli przedstawiciele organizatorów 
wydarzenia: dr Paweł Krawiec – gospodarz i przedstawiciel firmy HortiTeam oraz 

Mariusz Podymniak - przedstawiciel firmy Hortus Media, wydawcy m.in. czasopisma 
Jagodnik. Na poszczególnych przystankach uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać 
się z reprezentantami firm zaangażowanych w organizację projektu Malinowe Factory 

2020. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie jagodnika: 

https://jagodnik.pl/malinowe-factory-2020-potezna-porcja-wiedzy-i-
innowacji/  

 

 

 

 

„Ekologiczna uprawa owoców miękkich – malina i borówka” 
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Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Data: 4.09.2020 r., 15.09.2020 r. 

Miejsce: Grubno, Minikowo 

Forma: szkolenie, konferencja, konkurs 

Grupa docelowa: producenci ziemniaka i rolnicy zamierzający podjąć taką produkcję 
w celu zwiększenia rentowności swoich gospodarstw rolnych, doradcy rolniczy, 

producenci mogący być prekursorami technik nawodnieniowych w województwie 
kujawsko-pomorskim zdolni dać pozytywny przykład w zakresie gospodarowania 
wodą, inne podmioty zainteresowane tematyką 

Cel: Celem operacji było szczegółowe przedstawienie i oswojenie producentów 

z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który miał na celu gruntowną 
restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych 
i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich 

produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski, od pola do 
stołu. Zorganizowane w ramach operacji szkolenie oraz konferencja miały charakter 
innowacyjno-edukacyjny. Zdobyta wiedza pozwoliła na transfer wiedzy w zakresie 

dobrych praktyk wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz 
zaproponowanie nowoczesnych technologii uprawy ziemniaka rolnikom 

w województwie kujawsko-pomorskim. Zorganizowany konkurs pozwolił na pokazanie 
postępu w hodowli ziemniaka oraz innowacji jakie wdrożono przez szereg lat w 
badaniach nad ziemniakiem, a także jakimi walorami należy kierować się przy doborze 

odmiany. 

Opis: 15 września 2020 roku odbyła się konferencja „Program dla polskiego ziemniaka 
oraz bioasekuracja i innowacyjne rozwiązania w zakresie agrotechniki, ochrony i 
przechowalnictwa ziemniaka”, konferencji towarzyszył konkurs „Najsmaczniejsza 

odmiana ziemniaka”. Tematyka ta była także przedmiotem szkolenia w Grubnie w dniu 
4 września 2020 r. Wszystkie te przedsięwzięcia współfinansowane były ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
W Grubnie szkolenie dofinansowane ze środków UE w ramach SIR przeprowadził dr inż. 

Jerzy Osowski reprezentujący IHAR Oddział w Boninie, a tematem były „Innowacyjne 
rozwiązania w zakresie postępu biologicznego i ochrony przed patogenami ziemniaka. 
Monitorowanie agrofagów ziemniaka – ocena zdrowotna odmian”. W Minikowie 

konferencję i konkurs dofinansowane ze środków UE w ramach SIR przeprowadził dr 
inż. Wojciech Nowacki reprezentujący IHAR Oddział w Jadwisinie. Konferencja 
zorganizowana została dla specjalistów i rolników specjalizujących się w produkcji 

ziemniaka z naszego regionu i poświęcona była zagadnieniom programu oraz 
bioasekuracji ziemniaka. Omówiono wybrane zagadnienia agrotechniczne, ochronę 
przed chorobami, ale także innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony, a konkretnie 

– wdrożenie programu w praktyce. 
 

Na konferencji dr inż. Wojciech Nowacki, reprezentujący IHAR Oddział w Jadwisinie, 

przedstawił od strony merytorycznej oba zagadnienia oraz skutki praktycznych 

Program dla polskiego ziemniaka. Bioasekuracja oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie 
agrotechniki, ochrony i przechowalnictwa ziemniaka. 

18.  



przedsięwzięć w tym zakresie. Wojewódzki Inspektor WIORIN w Bydgoszczy mgr 
Aleksandra Wanta przedstawiła temat „Co rolnik powinien wiedzieć w czasie kontroli”. 
Konferencję poprowadził specjalista KPODR mgr inż. Marek Radzimierski. W dyskusji 

wzięli udział także dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek reprezentująca UTP w 
Bydgoszczy oraz przedstawiciel Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. mgr inż. Marcin 
Piekarski. Przedstawili oni innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie 

i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka GARDENA, wysoko odpornej na 
Phytophthora infestans, zaprezentowali założenia projektu (Współpraca) oraz 
charakterystykę odmiany. W czasie dyskusji duże zainteresowanie wywołały wśród 

rolników obowiązki jakie muszą spełnić w ramach programu dla polskiego ziemniaka. 
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Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 

Data:  7.09–9.09.2020 r. 

Miejsce: teren Wielkopolski 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz 

rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego 

Cel: Celem operacji jest promowanie produkcji zielarskiej jako dodatkowego źródła 

dochodu w niewielkich gospodarstwach województwa małopolskiego oraz zwiększenie 

poziomu wiedzy uczestników w tym zakresie. 

Opis:  W dniach 7-9 września 2020 r. odbył się wyjazd studyjny do Poznania i okolic 

pt. „Produkcja zielarska jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie”. 

Organizatorem wyjazdu był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Karniowicach w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich 

(SIR). W wyjeździe wzięło udział 25 osób. Pierwszym gospodarstwem, które odwiedzili 

uczestnicy wyjazdu studyjnego, był Ogród Ziołowy Hyzop. Jest to zagroda edukacyjna, 

która znajduje się na terenie gospodarstwa ekologicznego, założonego w 2010 roku 

we wsi Rosocha w gminie Osiek Mały. Na powierzchni około 9 ha (z czego ponad 8 ha 

stanowią użytki rolne), uprawiane są zboża jako surowiec zielarski, gryka z 

przeznaczeniem na susz (kwitnące ziele), rokitnik zwyczajny, rumianek i wiele innych 

ziół. Jest to szczególne miejsce, gdyż tradycja uprawy ziół na tym terenie sięga końca 

XIX wieku, odkąd na skalę towarową były tu uprawione takie zioła jak: mięta, 

waleriana, arcydzięgiel, prawoślaz, dziurawiec oraz rumianek. Podczas wizyty 

właścicielka ogrodu Pani Anna Olejnicka-Górczewska zaprezentowała przede 

wszystkim swoją imponującą kolekcję ponad 300 gatunków ziół, które znajdują się na 

wydzielonych grządkach na powierzchni 0,32 ha. Powstała ona w 2011 roku i ciągle 

jest powiększana o nowe gatunki i odmiany roślin. Ideą ogrodu ziołowego jest 

krzewienie edukacji w zakresie rozpoznawania ziół i ziołolecznictwa. Podczas wizyty 

omówione zostały prawie wszystkie rośliny znajdujące się w ogrodzie, a opis dotyczył 

ich wyglądu, pochodzenia, sposobu uprawy oraz zastosowania. Szczególne 

zainteresowanie wzbudził opis rokitnika zwyczajnego, w uprawie którego specjalizuje 

się gospodarstwo synów Pani Ani. Uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim jak 

rozróżnić okazy męskie od żeńskich oraz w jaki sposób zbiera się owoce rokitnika. Ze 

względu na fakt, że odmiany żeńskie potrzebują do prawidłowego związania owoców, 

zapylaczy w postaci odmiany męskiej, warto wiedzieć jak je rozróżnić. Do zakładania 

plantacji najlepszym materiałem są sadzonki dwuletnie i na takich okazach już wiosną, 

w momencie gdy pączki zaczynają pęcznieć można rozpoznać płeć rośliny. Na męskich 

okazach obserwuje się duże pąki, pokryte 5-7 łuskami, natomiast na żeńskich są one 

mniejsze i posiadają tylko 2 łuski. Kolejnym interesującym tematem był zbiór owoców 

rokitnika, który nadal jest wykonywany ręcznie. Owoce ścina się wraz z pędami i 

dopiero w procesie mrożenia owoc w sposób naturalny odpada od gałązki i może być 

dalej przetwarzany. W odwiedzonym gospodarstwie przygotowuje się i sprzedaje sok 

z owoców rokitnika, który ma bardzo szerokie właściwości prozdrowotne, głównie ze 

względu na wysoką zawartość witaminy C oraz barwników roślinnych takich jak 

karotenoidy i antocyjany. Na mniejszą skalę produkuje się tu olej z pestek rokitnika, 

który istotnie wspomaga leczenie chorób przewodu pokarmowego. 

Produkcja zielarska jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym. 
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Podczas wizyty w ogrodzie odbyły się również prelekcje na temat „Prowadzenie 

gospodarstwa rolnego metodami ekologicznymi. Ekologiczna uprawa ziół” oraz 

„Wykorzystanie ziół dla zdrowia, urody i do smaku”, które wygłosiła właścicielka 

ogrodu. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z gatunkami roślin zalecanych 

na tzw. „Aptekę na parapecie okna”. Oprócz znanych nam roślin takich jak geranium, 

które wykorzystuje się w stanach zapalnych uszu czy aloes, który ma zastosowanie 

przy problemach skórnych, zaprezentowano tu rośliny mało znane lub o 

właściwościach, o które nikt by je nie posądzał. Ciekawą rośliną jest bakopa 

drobnolistna, której napar ze świeżego ziela wpływa pozytywnie na umysł, w tym na 

zwiększenie możliwości intelektualnych. Natomiast dobrze znany grubosz (drzewko 

szczęścia), ma właściwości antywirusowe i bakteriobójcze. Jego liście można żuć przy 

stanach zapalnych jamy ustnej lub przykładać je wcześniej roztarte na rany i 

skaleczenia. 

Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego była wizyta w Ogrodzie roślin leczniczych 

Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach koło Poznania. Ogród 

ten został założony w 1946 roku na terenie starego parku dworskiego z XIX wieku z 

inicjatywy prof. Wacława Strażewicza – farmaceuty, botanika oraz pierwszego 

dyrektora powołanej przez niego jednostki. Ogród zajmuje powierzchnię około 3 ha i 

podzielony jest na następujące działy: Dział Doświadczalnych Upraw Polowych, Dział 

Drzew i Krzewów, Dział Roślin Szklarniowych oraz ostatni Dział Systematyki, po 

którym oprowadzał uczestników wyjazdu studyjnego kierownik Zakładu Botaniki, 

Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich - dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ. 

Dział Systematyki obejmuje 416 gatunków i służy głównie do celów dydaktycznych. 

Ma on na celu zapoznanie zwiedzających z podziałem systematycznym roślin 

leczniczych i zawartymi w nich związkami czynnymi. 

Profesor Waldemar Buchwald rozpoczął swoją prelekcje od przybliżenia specyfiki pracy 

oraz zadań wykonywanych w ogrodzie. Prowadzone tu prace mają na celu 

gromadzenie kolekcji roślin leczniczych i przyprawowych oraz dostarczanie materiałów 

do badań nad lekami roślinnymi. Uczestnicy otrzymali broszurę nt. „Odmian roślin 

zielarskich” IWNiRZ, w której zamieszczone zostały opisy 22 odmian roślin zielarskich 

uzyskanych w Instytucie w latach 1947-2016. Obecnie realizowana jest hodowla 

zachowawcza tych odmian, co pozwala na utrzymanie ich na stałym, wysokim poziomie 

użytkowym oraz prowadzona jest reprodukcja nasion, które udostępnianie są 

zainteresowanym plantatorom. Odmiany ziół uzyskane w Instytucie są przydatne 

również do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Następnie uczestnicy zostali 

oprowadzeni po wspomnianym Dziale Systematyki, gdzie omawiane były gatunki roślin 

należące do wszystkich istotnych z punktu widzenia ziołolecznictwa rodzin 

botanicznych. Ze względu na termin wizyty nie wszystkie okazy roślin w pełni ujawniały 

swoje cechy botaniczne. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zainteresowani opisem roślin 

zielarskich oraz chętnie wdawali się w dyskusję z Panem profesorem na temat ich 

właściwości leczniczych. Wizyta w Ogrodzie roślin leczniczych miała na celu wskazanie 

uczestnikom wyjazdu, że to właśnie w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich mogą szukać wiarygodnych informacji na temat uprawy roślin zielarskich, 

jak również wiedzy na temat ich składu biochemicznego i właściwości leczniczych, a 

także na temat nowych kierunków i trendów w uprawie ziół i roślin włóknistych, jak 

np. konopie siewne. 

Producenci ziół mieli również okazję zwiedzić największe w Polsce gospodarstwo 

zielarskie „Suszarnię warzyw Mielcarz” w Dobrzycy, które założył w 2019 roku 

Wojciech Mielcarz wraz z żoną Katarzyną. Firma ta kontynuuje i poszerza 40 letnie 

tradycje „Gospodarstwa Zielarskiego Mielcarz” założonego przez ojca Pana Wojciecha 

– Jerzego Mielcarza, który opracował wielkotowarowe technologie uprawy, zbioru i 



suszenia ziół oraz w 1987 roku założył firmę „Vitax”, specjalizującą się w produkcji 

herbat leczniczych i spożywczych.  Firma „Suszarnia warzyw Mielcarz” zajmuje się 

głównie suszeniem i przygotowywaniem do sprzedaży natki pietruszki. Surowiec 

pozyskiwany jest z własnych plantacji (ok. 100 ha) lub kupowany od certyfikowanych 

dostawców. Wysoką jakość oraz ciągłość produkcji zapewniają specjalistyczne 

maszyny, profesjonalni pracownicy oraz deszczowanie całej plantacji. Uprawiane są tu 

jeszcze takie zioła jak: mięta, melisa, rumianek, dziurawiec oraz karczoch na 

powierzchni około 150 ha. Mimo, iż gospodarstwo nie posiada certyfikatów 

ekologicznych, surowiec zielarski tu wyprodukowany nie przekracza niedozwolonych 

pozostałości pestycydów. Ponadto mimo braku norm europejskich, firma ta gwarantuje 

odbiorcom poziom zawartości alkaloidów pirolizydynowych (PA) poniżej 400 µg/kg.  

Alkaloidy te są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.  Przedostają się do 

surowca, wraz z innymi roślinami towarzyszącymi w uprawach jak np. starzec 

zwyczajny. Aby ograniczyć ich zawartość w surowcu tuż przed zbiorem, wykonuje się 

tu ręczne odchwaszczanie plantacji. 

Na wstępie właściciel firmy, Pan Wojciech Mielcarz, przedstawił historię gospodarstwa 

i opisał w czym obecnie specjalizuje się jego firma. Następnie uczestnicy zostali 

oprowadzeni po zakładzie, gdzie zostały przedstawione wszystkie etapy produkcji 

suszonego ziela pietruszki. W gospodarstwie znajdują się 4 przemysłowe suszarnie 

taśmowe, które pozwalają na wysuszenie aż 70 ton surowca na dobę. Surowiec 

zielarski oprócz braku pozostałości pestycydów i PA jest wolny od jakichkolwiek 

pozostałości stałych tj. ziemia czy drobne owady, dzięki zastosowaniu bloków 

magnetycznych oraz detektorów metali oraz niemetali. Surowiec poddawany jest 

również wstępnej sterylizacji, zatem brak w nim także pozostałości 

mikrobiologicznych. Na zakończenie wizyty odwiedzono plantacje pietruszki oraz 

melisy, gdzie zostały omówione zagadnienia związane z agrotechniką ziół. Mimo, iż 

skala produkcji jest nieporównywalnie większa od naszych rodzimych gospodarstw, 

było to bardzo cenne doświadczenie dla naszych rolników. Właściciel firmy, pan 

Wojciech posiada bardzo dużą wiedzę i doświadczenie nie tylko w zakresie uprawy ziół, 

ale również bardzo trafnie ocenia teraźniejszość i realnie prognozuje przyszłość 

polskiego zielarstwa, co przyniosło bardzo praktyczną wiedzę i trzeźwe spojrzenie na 

możliwe kierunki rozwoju naszych małych gospodarstw w Małopolsce. 

Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego była wizyta w Gospodarstwie Upraw 

Ekologicznych Danowiec.pl, które położone jest na skraju Puszczy Pyzdryskiej na 

terenie obszaru Natura 2000. Gospodarstwo to jest najmniejsze, spośród wszystkich 

które odwiedzono i zajmuje niecałe 1,5 ha wraz z lasem. Właścicielką gospodarstwa 

jest Pani Barbara Byrka-Lewandowska, która w przeciwieństwie do poprzednich 

gospodarstw nie jest w żaden sposób kontynuatorką tradycji uprawy ziół, ale pokazuje, 

że właściwie każdy kto szanuje przyrodę i ma chęci do poszerzania swojej wiedzy na 

temat ogrodnictwa, może stworzyć swój raj na ziemi w postaci małego gospodarstwa 

ekologicznego. Pani Basia podkreśla, że aby zacząć uprawę ziół od zera, należy przede 

wszystkim zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu uprawy ziół i ziołolecznictwa, 

kończąc odpowiednie studia oraz ucząc się od praktyków. 

 

 

 

 

 



 

Zdjęcia: 

 

 

Źródło:  https://modr.pl/wydarzenie/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-pt-

produkcja-zielarska-jako-dodatkowe-zrodlo-dochodu-w 
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Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

Data:  07-11.09.2020 r. 

Miejsce: Francja 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: rolnicy, wytwórcy produktu regionalnego, przedstawiciele 
podmiotów świadczących usługi doradcze oraz osoby zainteresowane rolnictwem 
ekologicznym 

Cel: Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań naukowych, technologii i agrotechniki 

oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego i grup producenckich na 
przykładzie indywidualnych gospodarstw ekologicznych we Francji. Wymiana 
doświadczeń z rolnikami ekologicznymi z Francji w zakresie innowacyjnych rozwiązań 

agrotechnicznych oraz wdrażanych instrumentów marketingowych i sprzedażowych. 
Wizyta w gospodarstwach zajmujących się uprawą, produkcją, przetwórstwem i 
sprzedażą na poziomie gospodarstwa (owoce, warzywa, miód, zioła, mleko, chów i 

hodowla zwierząt, sprzedaż bezpośrednia, krótkie łańcuchy dostaw, przetwórstwo na 
poziomie gospodarstwa, agroturystyka, restauracje). Udział w międzynarodowych 
targach innowacji rolniczych RDV Tech&Bio Elevage 2020. 

Opis: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniach 07-11 

września  2020 r., w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich, zorganizował wyjazd studyjny pn. „Upowszechnianie innowacji z 
zakresu rolnictwa ekologicznego na przykładzie Francji”. Uczestnikami wyjazdu 

studyjnego byli doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój 
rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy zajmujący się i zainteresowani rolnictwem 
ekologicznym. 

Celem wyjazdu było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań naukowych, 

technologii i agrotechniki oraz sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu 
detalicznego i grup producenckich na przykładzie indywidualnych gospodarstw 
ekologicznych we Francji. Była to okazja do wymiany doświadczeń z rolnikami 

ekologicznymi z Francji w regionie Burgundia-Franche-Comté w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych oraz wdrażanych instrumentów 

marketingowych i sprzedażowych. 

Program wyjazdu objął wizyty w gospodarstwach zajmujących się uprawą, produkcją, 
przetwórstwem i sprzedażą na poziomie gospodarstwa. Uczestnicy zapoznali się z 
m.in. z metodami produkcji ślimaka, nowoczesnymi rozwiązaniami w dużych, ponad 

100 hektarowych gospodarstwach ekologicznych produkujących żywiec wołowy i 
mleko. W programie nie zabrakło wizyt w gospodarstwach prowadzących ekologiczną 
produkcję warzyw, owoców i ziół czy też biodynamicznej winnicy i znanej w całej 

Francji destylarni wyśmienitego absyntu. Biorący udział w wyjeździe mieli również 
okazję odwiedzić gospodarstwo pszczelarskie produkujące różnorodne wysokiej 
jakości miody. 

Uczestnicy wzięli też udział w targach innowacji rolniczych RDV Tech & Bio Elevage 

Bourgogne-Franche-Comté, na których mieli okazję zapoznać się z innowacjami w 
ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Odbyły się spotkania i konsultacje z 

Upowszechnianie innowacji z zakresu rolnictwa ekologicznego na przykładzie Francji 
27.  



wystawcami, udział w panelach dyskusyjnych i pokazach, analizy praktyk w produkcji 
ekologicznej na przykładzie doświadczeń francuskich. Doszło także do spotkania z 
Francuską Izbą Rolniczą – Chambre d’agriculture Haute, na którym można było poznać 

francuski model doradztwa rolniczego i zakres realizowanych zadań. 

 

Zdjęcia: 
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Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Data:  07.09-15.09.2020 r. 

Miejsce: Rumunia 

Forma: wyjazd studyjny połączony z warsztatami  

Grupa docelowa: pszczelarze posiadający nr weterynaryjny, przedstawiciele 

związków i zrzeszeń pszczelarskich, przedstawiciele jednostek naukowych i instytucji 
rolniczych, doradcy/specjaliści PODR 

Cel: Przedmiotem operacji było zorganizowanie wyjazdu studyjnego w zakresie 

prowadzenia nowoczesnej gospodarki pasiecznej. Jego celem było zaprezentowanie 
innowacyjnych metod produkcji, służących poszerzeniu wachlarza produktów 
wytwarzanych w pasiekach oraz wykorzystanie ich w medycynie i apiterapii. 

Dodatkowo, wyjazd był okazją do poznania się, nawiązania współpracy oraz wymiany 
doświadczeń, które umożliwią utworzenie grupy operacyjnej w ramach działania 
"Współpraca". Po wyjeździe został opracowany materiał w postaci krótkiego filmu - 

relacji z wyjazdu, tak aby nowe informacje dotarły do szerszej grupy odbiorców i  
zainspirowały do włączenia się do współpracy pozostałe osoby, które nie mogły brać 
udziału w wyjeździe. 

Opis: W dniach 07.09-15.09.2020 r. pszczelarze oraz doradcy z naszego województwa 

uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Innowacje w prowadzeniu gospodarstwa 
pasiecznego”, realizowanym w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2020-2021. 

Dzięki wizycie mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością pszczelarską w krajach Unii  

Europejskiej, które są liderami pod względem ilości produkowanego miodu oraz 
mającymi długoletnie tradycje pszczelarskie, które w Rumunii sięgają daleko do 
starożytności – początków rozwoju plemion trackich. 

Wyjazd posłużył również zdobywaniu oraz transferze wiedzy w zakresie wytwarzania i 

przetwarzania produktów pasiecznych, w tym zastosowania ich w apiterapii. 
Uczestnicy operacji otrzymali możliwość obserwacji pozytywnych działań, które 
przeniesione na grunt Polski, mogą przyczynić się do poprawy ekonomicznej polskich 

pasiek. Bezpośredni kontakt z pszczelarzami w Rumunii, był okazją do wzajemnej 
wymiany poglądów, w tym poznania problemów, które podobnie jak w Polsce trapią 
pasieki. 

Dodatkowo, uczestnicy operacji mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów. W 

czasie pierwszego pt. „Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu elementem 
wspierania innowacji w pszczelarstwie” zaprezentowane zostały charakterystyki 
produkcji pszczelarskiej w Polsce oraz Rumuni oraz omówiono rolę PODR w 

kształtowaniu postaw innowacyjnych. W trakcie drugiego „Współpraca się opłaca” – 
przykłady dobrych praktyk w ramach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w 
rolnictwie i na obszarach wiejskich przedstawiono cele wyjazdu oraz zaprezentowane 

zostały innowacyjne metody produkcji, służące poszerzeniu wachlarza produktów 
wytwarzanych w pasiekach i ich wykorzystywanie oraz zasady tworzenia grup 
operacyjnych wraz z przykładami zrealizowanych operacji. 

„Innowacje w  prowadzeniu gospodarstwa pasiecznego” 



Odwiedzono miejsca: 

TOKAJ MACIK WINERY (Malá Tŕňa – Słowacja)  

Rodzinna winiarnia, produkująca słowackie wina tokajskie pochodzące z ekologicznej 
winnicy. Wina te docierają do 15 krajów na całym świecie i są oferowane w ponad 20 
restauracjach z gwiazdkami Michelin. Tokaj Macik Winery prowadzi Erika Maciková 

(główny sommelier) wraz z mężem Jarem. To właśnie ona oprowadziła nas po 
piwnicach winiarni oraz zaprezentowała działalność swojej firmy. Oprócz uprawy 
winorośli Pani Erika zajmuje się również pszczelarstwem. Posiadają oni ok. 50 rodzin 

pszczelich. Duża część jej wykładu poświęcona została właśnie tej działalności. 
Pszczoły z  terenów winnic dają niesamowity miód (40 kg z rodziny pszczelej), który 
wraz z innymi produktami pasiecznymi jest oferowany w sklepie winiarni. 

ASOCIATIA „API BIOPRODUCT” (Oradea – Rumunia) 

Wizyta w pasiece hodowlanej Stowarzyszenia Pszczelarzy „Api bioproduct” okręgu 

Bihor. Stowarzyszenie zrzesza ok. 300 członków. Pasieka prowadzi hodowlę pszczoły 
kraińskiej – Karpatki. Jest również miejscem szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych dla 
pszczelarzy a także sprzedaje sprzęt pszczelarski oraz produkty pasieczne. O 

działalności związku opowiedział nam jej prezes Botosz Nicolaie, posiadający pasiekę 
hodowlaną liczącą 258 rodzin pszczelich. Specyfikę pszczelarstwa w Rumunii omówił 
natomiast prof. Almasi Gheorghe. System nadzoru nad pasiekami przypomina ten w 

Polsce. Różnice to np. wymóg indywidualnego oznaczenia uli. Pszczelarze w Rumunii 
otrzymują 5 euro dofinasowania na ul. 

Pasieka w Amnaș 

Amnaș jest uroczą, położoną w górach wioską, zamieszkaną dawniej przez niemieckich 
kolonistów, wysiedlonych za czasów Ceaușescu. Po byłych mieszkańcach pozostała 

charakterystyczna dla regionu zabudowa oraz XIX-wieczny luterański kościół. Dla nas 
okazją do wizyty w tej miejscowości była pasieka licząca około 100 rodzin pszczelich. 
Właściciel Pan Sorin Popa opowiedział o pszczelarstwie w tym górzystym rejonie. 

Wydajności miodowe są dużo lepsze niż w Polsce. Średnio z ula udaje im się uzyskać 
80 – 90 kg miodu. Niestety, sezon 2020, podobnie jak w Polsce, okazał się najgorszym 
od 1982 roku (który był najgorszy w historii). Jak przy poprzednich wizytach, 

zaskoczyła nas ogromna gościnność i  życzliwość rumuńskich gospodarzy. 

Związek Pszczelarzy w Sibiu 

Wizyta i zakupy w sklepie pszczelarskim w Sibiu. Pan Ioan Marius Bogorin ze 
Stowarzyszenia Pszczelarzy w Sibiu omówił warunki handlu produktami pasiecznymi w 

Rumunii oraz przedstawił nam działalność związku. Na terenie Sibiu jest około 600 
pszczelarzy posiadających 32 tysiące rodzin pszczelich. Główne pożytki mają z akacji, 
lipy i słonecznika oraz miód wielokwiatowy. Ich miody bardzo często otrzymują medale 

na Międzynarodowym Kongresie Pszczelarskim Apimondia. 

Kompleks w Albota 

Mała odmiana od tematyki ściśle pszczelarskiej. Kompleks zlokalizowany jest u 
podnóża Karpat, w dolinie Arpășel otoczonej Rezerwatem Przyrody Arpășel, skrajem 
Albota i szczytem górskim „Vânătoarea lui Buteanu” (2507 m). Początkowo 

prowadzono tu hodowlę pstrągów. Obecnie to nie tylko stawy z pstrągami. Ośrodek 
posiada hotel i restaurację. Zwiedzając, napotkaliśmy wiele miejsc do hydroterapii. 
Olbrzymią popularnością cieszy się przejście górskim strumieniem z niesamowicie 

zimną wodą. Większość oferowanych w restauracji oraz sklepie produktów pochodzi z 



własnej produkcji. Na potrzeby gości działa własna piekarnia, wędzarnia, masarnia 
oraz przetwórnia mleka i serów. Dwie szklarnie produkują świeże warzywa. Na 
przylegających pastwiskach hoduje się bydło rasy angus, kozy, owce oraz bawoły, z 

mleka których wytwarzane są wspaniałe lody. Kompleks posiada własną 
mikroelektrownię wodną oraz oczyszczalnie wody i ścieków. 

Centrum Apiterapii – Klinika Youness w Mereni 

W Centrum uczestnicy mogli posłuchać wykładów doktora Stefana Stagnaciu. Pan 
Stefan Stagnaciu jest międzynarodowym autorytetem w dziedzinie apiterapii. W 

Rumunii, preparaty stworzone na bazie produktów pszczelich są szeroko 
wykorzystywane w medycynie, w dużo większym zakresie niż w  Polsce. W trakcie 
wykładów odbyła się dyskusja o metodach apiterapii oraz sposobach i zaletach 

stosowania produktów pszczelich. Zaprezentowano inhalator wykorzystywany przy 
schorzeniach górnych dróg oddechowych. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach, gdzie mogli zobaczyć jak przygotowuje się kremy, pomadki, mydła i 

inne produkty wykorzystywane w apiterapii. 

Pasieka należąca do Exploatația Apicolă ”Șase Izvoare” w okręgu Arad 

Spotkanie prowadził Adrian Blaguescu, pszczelarz w czwartym pokoleniu, posiadający 
600 rodzin pszczelich zlokalizowanych w 7 pasiekach. Prowadzi on również hodowlę 
matek pszczelich. W przeciwieństwie do innych odwiedzanych w Rumunii pasiek, w 

których utrzymywane są lokalne pszczoły – karpatki, Pan Adrian jest zwolennikiem 
pszczoły buckfast. Podobnie, jak u innych pszczelarzy, tegorocznym problemem są 
niskie zbiory miodu (pszczoły przyniosły połowę tego co zwykle). 

Ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdrój - Wspaniały ogród botaniczny z kilkoma 

ścieżkami edukacyjnymi dał nam okazję do zapoznania się z  uprawą oraz ekspozycją 
różnorodnych roślin stanowiących pożytek dla pszczół. 

Skansen Ziemi Pszczyńskiej 

Powrót do „tradycji” i bardzo ciekawy sposób na wzbogacenie oferty turystycznej. 
Skansen dysponuje bogatą, historyczną wystawą związaną z pszczelarstwem. Posiada 

również zlokalizowaną na terenie skansenu pasiekę, z której miód można kupić w 
sklepie przy skansenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcia: 

 

 

Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=3V72lUXo_vc&feature=emb_logo 

Źródło: http://podr.pl/innowacje-w-prowadzeniu-gospodarstwa-

pasiecznego/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3V72lUXo_vc&feature=emb_logo
http://podr.pl/innowacje-w-prowadzeniu-gospodarstwa-pasiecznego/
http://podr.pl/innowacje-w-prowadzeniu-gospodarstwa-pasiecznego/


Źródło:  

 

 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Data: 09-11.09.2020 r.  

Miejsce: województwo podlaskie 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele podmiotów/instytucji zaangażowanych w 

rozwój obszarów wiejskich, przedsiębiorcy i doradcy rolni z terenu województwa 

świętokrzyskiego 

Cel: Aktywizacja mieszkańców z terenów wiejskich, zachęcanie ich do współpracy i 

inspirowanie do rozwoju przedsiębiorczości w zakresie lokalnego przetwórstwa, 

sprzedaży, turystyki oraz inicjowanie i wspieranie współpracy partnerskiej 

producentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji doradczych, 

jednostek naukowych i innych podmiotów branży rolno-spożywczej do kreowania 

innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie (m.in. organizacyjnych, marketingowych, 

dystrybucyjnych itp.). 

Opis: W ramach operacji zorganizowano 3-dniowy krajowy wyjazd studyjny, podczas 

którego zaprezentowano wdrożone do praktyki rolniczej i okołorolniczej rozwiązania z 

ww. zakresu, na przykładzie podmiotów, które odniosły sukces, i które stanowić będą 

inspirację dla uczestników wyjazdu do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz 

wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Wzrost oczekiwań ze strony rynku i 

konsumentów oraz poziom usług okołorolniczych świadczonych przez inne regiony w 

Polsce wymaga stałego rozwoju oraz aktywnej i ustawicznej pracy, aby nadążać za 

oczekiwaniami konsumentów, ale również dostarczać nowych usług dostosowanych do 

ich potrzeb i rosnącej konkurencji. Dotyczy to szczególnie Ziemi Sandomierskiej, która 

w ostatnich latach dokonuje transformacji gospodarczej – przy działalności typowo 

rolniczej (produkcja owoców i warzyw) rozwija się również świadczenie usług 

okołorolniczych opartych o własne gospodarstwo, produkcję i przetwórstwo. Małe, w 

porównaniu do typowo turystycznych regionów Polski, doświadczenia wymagają tym 

bardziej systematycznej edukacji lokalnych usługodawców i inspirowania ich do 

kreowania nowych rozwiązań np. poprzez adaptację sprawdzonych w innych regionach 

rozwiązań, ich dostosowanie do lokalnych warunków i wdrożenie jako innowacyjny 

produkt lub oferta. Wiele regionów w Polsce konkuruje o uwagę odbiorców wyraźną 

identyfikacją i tożsamością własnego regionu, wykorzystując przy tym działania 

zmierzające do nietypowych, innowacyjnych usług turystycznych/okołorolniczych, 

produkty rolnicze posiadające certyfikacje co do jakości czy miejsc pochodzenia. W 

województwie świętokrzyskim rozwój tej gałęzi obszarów wiejskich oparty głównie na 

zasobach materialnych i przyrodniczych wymaga również budowania lokalnej marki 

opartej na sieciach współpracy, kreujących niepowtarzalne w innych regionach 

wartości cenne dla odbiorców. Podczas wyjazdu studyjnego zaprezentowano wdrożone 

do praktyki rolniczej i okołorolniczej rozwiązania, na przykładzie podmiotów 

zaprezentowano rozwiązania które odniosły sukces, i które były inspirację do 

podejmowania nowych inicjatyw na rzecz wdrażania podobnych rozwiązań. Dało to 

również możliwość nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz 

przyczyniło się do kreowania innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na 

dywersyfikację dochodów w działalności rolniczej – rozwój nowych metod 

„Innowacje, kreatywność, aktywność, rozwój „IKAR” - transfer doświadczeń  
z działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich" 
8.  



marketingowych bazujących na tradycji regionu, budowaniu marki, wykorzystaniu 

lokalnych walorów rolniczych do kreowania nowych usług okołorolniczych (szlaki 

tematyczne, sieci edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, przetwórstwo i sprzedaż 

wysokiej jakości żywności w oparciu o własną produkcję).  

 

Więcej o projekcie i jego wykonaniu w relacji na www.sodr.pl  

 

Zdjęcia: 

 

Relacja: https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Innowacje-kreatywnosc-

aktywnosc-rozwoj-IKAR-w-wojewodztwie-podlaskim-inspiracja-dla-dzialan-

w-swietokrzyskim/idn:1619   

http://www.sodr.pl/
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Innowacje-kreatywnosc-aktywnosc-rozwoj-IKAR-w-wojewodztwie-podlaskim-inspiracja-dla-dzialan-w-swietokrzyskim/idn:1619
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Innowacje-kreatywnosc-aktywnosc-rozwoj-IKAR-w-wojewodztwie-podlaskim-inspiracja-dla-dzialan-w-swietokrzyskim/idn:1619
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Innowacje-kreatywnosc-aktywnosc-rozwoj-IKAR-w-wojewodztwie-podlaskim-inspiracja-dla-dzialan-w-swietokrzyskim/idn:1619


 

 

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

Data:  10-12.09.2020 r. 

Miejsce:  woj. lubelskie 

Forma:   wyjazd studyjny  

Grupa docelowa: rolnicy ekologiczni, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy 

rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy naukowi, instytucje 
pracujące na rzecz rolnictwa  ekologicznego 

Cel: Celem projektu jest promocja dobrych praktyk w rolnictwie ekologicznym, 

innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz 
rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Podczas wyjazdu 
studyjnego zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk w  gospodarstwach 

rolnych oraz możliwości rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wyjazd 
miał za zadanie poszerzenie wiedzy uczestników oraz ukazanie prostych 
innowacyjnych metod w rolnictwie ekologicznym. 

Opis: W ramach projektu odbył się wyjazd studyjny na Lubelszczyznę. Pierwszym 

punktem wyjazdu była wizyta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Podczas 
wizyty uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak zmiana klimatu wpływa                         
na produkcję ekologiczną oraz z jakimi współczesnymi problemami zmaga się rolnictwo 

ekologiczne. Wykłady prowadzili: dr Alicja Węgrzyn oraz dr hab. Piotr Kraska. 
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w innowacyjnym gospodarstwie ekologicznym 
dr Barbary Baj-Wójtowicz. Gospodarstwo rolne dr Barbary Baj-Wójtowicz zajmuje 

powierzchnię 12,5 ha i jest położone w Dolinie Zielawy w województwie lubelskim,                
w regionie słynącym z tradycji uprawy ziół. Grunty orne gospodarstwa zajmują 
powierzchnię 10 ha. Prowadząca gospodarstwo dr Barbara Baj-Wójtowicz jest 

założycielką pierwszej w Polsce grupy operacyjnej EIP – AGRI dotyczącej 
agroleśnictwa, która realizuje projekt „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa                   
i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” w ramach działania Współpraca. Jest wiceprezesem 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, executive sub-delegate w European 
Agroforstry Federation (EURAF), członkiem rady Lubelskiego Klastra                                           
Eko-Energetycznego oraz współwłaścicielką firmy ECO – FARM Sosnówka. 

Gospodarstwo dr Barbary Baj-Wójtowicz prowadzi współpracę badawczo-rozwojową                
w zakresie rolnictwa. W gospodarstwie stosowany jest innowacyjny model uprawy, 
przetwórstwa i dystrybucji ziół, którego celem jest opracowanie i wdrożenie 

kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym 
oraz produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, 
którego powstaną dwa końcowe nowe produkty wprowadzone na rynek za pomocą 

ulepszonej metody marketingowej. W gospodarstwie uprawiane są m.in.: malina 
moroszka, róża pomarszczona odmiany Hansa, róża dzika, pokrzywa, ostrożeń 
warzywny, rzepik, czarny bez, miodunka pospolita czy też przetacznik leśny. 

 

 

 

Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów 
10.  



W ramach wizyty przeprowadzone zostały przez dr Barbarę Baj-Wójtowicz: 

1) Warsztaty nt. zasad prowadzenia upraw w systemie ekologicznym                                        
i agroekologicznym, metod zatrzymania wody w glebie, sposobów wspierania 
bioróżnorodności oraz łagodzenia skutków zmian klimatu. 

2) Warsztaty ziołowe nt. metod oceny surowców, metod komponowania mieszanek, 
możliwości wykonania własnej mieszkanki ziołowej. 

3) Wykład pn. „Innowacje w rolnictwie ekologicznym – agroleśnictwo                                          

i agroekologia”. 
4) Wykład pn. „Rolnictwo ekologiczne w dobie zmian klimatu – produkcja zielarska i 

owocowa w scenariuszu ekologicznym i agroekologicznym”. 

5) Wykład pn. „Agrotechnika ekologiczna uprawy wybranych gatunków roślin”. 
6) Prezentacja i degustacja produktów wytwarzanych w gospodarstwie. 

 

Zdjęcia:  

 

 

Źródło: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach  



 

 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  13.09.2020 r.  

Miejsce: Pole Doświadczalno-Wdrożeniowe w Pożogu II.  LODR w Końskowoli 

Forma: konferencja, pokazy polowe, relacja w telewizji  

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego,  przedsiębiorcy, 

przedstawiciele instytucji rolniczych, okołorolniczych i naukowych 

Cel: Celem operacji jest upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych technologii 

uprawy ziemniaków, w celu uzyskania zadowalających plonów o dobrej jakości oraz 

możliwości przerobu i wykorzystania skrobi ziemniaczanej w przemyśle.  

Opis: Impreza miała charakter plenerowy, a w jej trakcie można było podziwiać 

przygotowane poletka odmianowe, pokazy pracy maszyn, wystawę maszyn, pokazy 

kulinarne. W namiocie wykładowym słuchaliśmy wystąpień ekspertów związanych z 

produkcją i przetwarzaniem ziemniaka. Odwiedziło nas wielu rolników i doradców 

również spoza województwa. Całość wydarzenia w Pożogu transmitowała telewizja TVP 

3 Lublin. Nasi goście mogli wysłuchać interesujących wykładów dotyczących 

zdrowotności i wykorzystania ziemniaków. Przygotowane wystąpienia dotyczyły: 

„Zagrożenia chorobami kwarantannowymi w ziemniakach” Wykładowcy: Mariusz 

Piwoński Kierownik WIORIN w LUBLINIE/Oddział w Puławach  oraz Agnieszka Kruk- 

WIORIN w LUBLINIE/Oddział w Puławach, 

„Ziemniaki było a jest. Jak wypada Lubelszczyzna na tle Polski”, dr inż. Tomasz 

Lenartowicz, COBORU, Kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, 

„Wykorzystanie skrobi w produkcji biomateriału” - UP w Lublinie, Zakład Inżynierii 

Procesowej, Wykładowcy:  prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz, dr  hab. inż. Tomasz 

Oniszczuk. 

Tematyka wykładów z jednej strony wskazuje na ograniczenia jak i szanse jakie stoją 

przed producentami ziemniaków. Być może jednym z najważniejszych jest 

ograniczenie chorób, zwłaszcza tych kwarantannowych i wykorzystanie surowca do 

produkcji biodegradowalnych opakowań – jest to przede wszystkim ograniczanie 

wykorzystania materiałów plastikowych, a co za tym idzie ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska. 

Po części wykładowej nastąpiła prezentacja odmian ziemniaków, które znajdują się w 

dużej kolekcji zawierającej aż 56 odmian. Uczestnicy mogli przekonać się o 

niesamowitej różnorodności tego pospolitego warzywa nie tylko pod względem koloru 

skórki (od fioletowej, przez różową po czerwoną i żółto-czerwoną), ale również pod 

względem wymagań glebowych czy przeznaczenia. W trakcie imprezy odbywały się 

różnego rodzaju pokazy np.: 

-  pokaz mechanicznego zbioru ziemniaków kombajnem oraz kopaczką konną, która 

przeniosła nas do przeszłości wywołując nostalgię za dawną wsią, 

-  pokaz kulinarny wykonany przez Panią Agnieszkę Filiks z Willi Filiks z Nałęczowa, 

która wyczarowała z ziemniaka wspaniałe dania regionalne. 

Dzień ziemniaka – Innowacyjne technologie uprawy ziemniaka oraz możliwości wykorzystania 
skrobi w przemyśle.  

14.  



Pokazaliśmy również nowoczesnego, profesjonalnego drona ze specjalistycznym  

wyposażeniem. W trakcie omówiliśmy różne możliwości wykorzystania bezzałogowych 

statków powietrznych w praktyce rolniczej. Pokazowy lot drona wyposażonego w 

kamerę multispektralną i laser Lidar przedstawiła firma Actra. Na koniec imprezy 

można było zobaczyć pokaz pracy pługa dłutowego, który zorganizowała firma 

INAGROL reprezentowana przez Zygmunta Borzęckiego. 

Wydarzenie relacjonowane było przez telewizję regionalną TVP Lublin w programie 

„Lato z TVP3 Lublin” 

 

Zdjęcia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-

sir/1554-dzien-ziemniaka-2021-3     

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/1554-dzien-ziemniaka-2021-3
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/1554-dzien-ziemniaka-2021-3


 

 

 

Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Olsztynie 

Data:  15.09.2020 r. 

Miejsce: Olsztyn 

Forma: webinarium 

Grupa docelowa: rolnicy-właściciele małych gospodarstw, inni mieszkańcy obszarów 
wiejskich, w tym producenci żywności regionalnej, pracownicy nauki, doradcy rolniczy 

Cel: Operacja ma służyć ułatwieniu transferu wiedzy i innowacji w zakresie nowych 

rozwiązań w działalności pozarolniczej, a także poznania  dobrych praktyk w zakresie 
produkcji ziół i prezentacji certyfikowanych produktów ekologicznych, dających 
możliwość rozwoju działalności pozarolniczej, jako alternatywy dla produkcji rolnej. 

Ponadto operacja przyczyni się do wymiany doświadczeń i budowania sieci kontaktów 
pomiędzy podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem działalności pozarolniczej, w 
tym produkcją i przetwórstwem ziół w zakresie wdrażania innowacyjnych kierunków 

promocji i marketingu certyfikowanej żywności ekologicznej i tradycyjnej. 

Opis: Operacja realizowana w II etapach. W pierwszym etapie odbyło się webinarium, 
w którym wzięło 64 osób. W 2021 roku odbędzie się wyjazd studyjny dla 30 
uczestników oraz wydana zostanie publikacja dla uczestników wyjazdu.  

Zdjęcia:  

 

 

Źródło: https://wmodr.pl/informacje/1805  

Webinarium „Innowacyjne działalności pozarolnicze, w tym produkcja i przetwórstwo surowców 
zielarskich - alternatywa dla małych gospodarstw rolnych” 

https://wmodr.pl/informacje/1805


 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  15-16.09.2020 r.  

Miejsce: Kazimierz Dolny  

Forma: warsztaty  

Grupa docelowa: rolnicy  

Cel: Celem operacji jest wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich Lubelszczyzny w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie 

wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia 
partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, 
promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. 

Opis: Warsztaty II stopnia ponownie przeprowadziła niezstąpiona pani Joanna 

Włodarska z Akademii Siedliska pod Lipami, która po raz kolejny zechciała podzielić 
się swoją wiedzą z uczestnikami warsztatów. Kurs skierowany był dla osób, które w 
swoich gospodarstwach przetwarzają mleko jak również brały udział w 

zorganizowanych przez nas wcześniej warsztatach I stopnia. Warsztaty miały na celu 
pomóc uczestnikom rozwiązać różne problemy z jakimi borykają się na co dzień w 
swoich małych przetwórniach, jak również wprowadzić nowy asortyment do sprzedaży. 

W warsztatach uczestniczyło 14 osób z terenu województwa lubelskiego. Podczas zajęć 
uczestnicy poznali skład poszczególnych rodzajów mleka, rodzaje stosowanych bakterii 

serowarskich, nauczyli się robić zakwas roboczy, a przede wszystkim na 
dwuosobowych stanowiskach wykonywali sery takie jak: pecorino, parmezan, serek 
wiejski z mleka krowiego i koziego, ricotta, gorgonzolę, roladę ustrzycką, mozzarellę, 

mascarpone oraz camembert. Był to bardzo intensywny dwudniowy kurs serowarski, 
który zdecydowanie pozwolił uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu 
przetwórstwa mleka jak również pozwolił nawiązać nowe znajomości oraz podjąć 

wspólne inicjatywy.  

Zdjęcia:  

 

„Innowacje w lubelskim serowarstwie” 
16.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-
sir/1576-innowacje-w-lubelskim-serowarstwie-2  

  

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/1576-innowacje-w-lubelskim-serowarstwie-2
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Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Data: 20.09.2020 r.  

Miejsce: województwo kujawsko-pomorskie 

Forma: konkurs 

Grupa docelowa: rolnicy ekologiczni, rolnicy zainteresowani przestawianiem 

gospodarstw na ekologiczny system produkcji, przedstawiciele doradztwa rolniczego 

Cel: Celem operacji było usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez 
wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 

obszarów wiejskich. Podjęta inicjatywa miała na celu pomoc rolnikom w zdobywaniu 
wiedzy, doświadczenia oraz kontaktów w celu rozwoju swoich gospodarstw. 
Poprzez rozwój istniejących gospodarstw ekologicznych nastąpiła popularyzacja idei 

rolnictwa ekologicznego wśród innych rolników jak i całego społeczeństwa. 
Koncentrowanie się na przetwórstwie produktów ekologicznych jest niezwykle ważne 
nie tylko ze względu na poszerzenie oferty dostępnych produktów na rynku lokalnym, 

ale również ze względu na lepszy wynik finansowy gospodarstw, co w konsekwencji 
przełożyło się na rozwój rolnictwa ekologicznego. Głównym zamierzeniem operacji było 
dostarczenie i upowszechnianie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy 

partnerskiej, co pozwoliło na podejmowanie przez rolników oddolnych decyzji 
o zorganizowanej formie współdziałania lokalnych producentów ekologicznych. 
Realizacja operacji umożliwiła wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami wyjazdu, wizytowanymi rolnikami oraz podmiotami działającymi 
w sektorze rolnictwa ekologicznego. Przeprowadzenie konkursu na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne miało na celu popularyzację ekologicznego systemu 

produkcji. Upowszechnianie innowacyjnych metod produkcji oraz promowanie dobrych 
praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

Opis: 20 września 2020 roku podczas uroczystego otwarcia Centrum Transferu Wiedzy 
i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego odbyło się podsumowanie etapu 

wojewódzkiego konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. 

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne organizowany jest od wielu lat 
zarówno na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Organizatorem szczebla krajowego 
jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Tegoroczną 
edycję nasz Ośrodek przeprowadził we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą 

Rolniczą w Przysieku. 

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne miał na celu prezentację dobrych 
praktyk i rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Służył promocji 
rolnictwa ekologicznego, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla konsumentów, 

którzy coraz częściej sięgają po produkty ekologiczne, ale również dla ochrony 
środowiska, gdyż rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym systemem 
produkcji rolnej dla środowiska. 

W tym roku w konkursie udział wzięło 5 gospodarstw ekologicznych o różnym profilu 

produkcji. Zwycięzcą tegorocznej edycji zostali Państwo Agnieszka i Piotr Wróblowie, 

Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym. 
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właściciele Gospodarstwa Zielarskiego Wróbel z miejscowości Gołoty, gmina Unisław, 
powiat chełmiński. Rolnicy uprawiają wiele gatunków ziół oraz warzyw, w tym 
prowadzą produkcję nasienną. Produktem sztandarowym uprawianym 

w gospodarstwie jest mięta pieprzowa, która w 2018 roku została wpisana na listę 
produktów tradycyjnych jako mięta pieprzowa unisławska. Uprawa melisy oraz 
tymianku ma również duże znaczenie w strukturze upraw. 

Drugie miejsce w konkursie „Na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” zajęli Państwo 

Ewelina i Marcin Świniarscy z miejscowości Płonne, gmina Radomin, powiat golubsko-
dobrzyński. Rolnicy od wielu lat specjalizują się w uprawie warzyw. Posiadają dużą 
wiedzę oraz doświadczenie z zakresu uprawy warzyw. Dzięki stosowaniu odpowiedniej 

agrotechniki, płodozmianu, nawożenia obornikiem oraz stosowania w strukturze 
zasiewów roślin bobowatych drobnonasiennych osiągają bardzo wysokie plony. 

Trzecim laureatem Konkursu zostali Państwo Marzena i Wojciech Stypułkowscy, 
z miejscowości Wądzyn, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Państwo Stypułkowscy 

uprawiają stare odmiany zbóż, utrzymują bydło oraz hodują konie rasy sztumskiej. 
Rasa sztumska jest rasą zagrożoną wyginięciem, ich hodowla jest objęta Programem 
Ochrony Zasobów Genetycznych prowadzonym przez Instytut Zootechniki. 

Ponadto w Konkursie udział wzięli państwo Alina i Stanisław Bieszczadowie oraz Anna 

Brodecka-Rus i Stanisław Rus. Oba gospodarstwa znajdują się w miejscowości 
Zgniłobłoty, w gminie Bobrowo, w powiecie brodnickim. Rolnicy uprawiają stare 
odmiany zbóż, takie jak pszenica orkiszowa, samopsza i płaskurka. Ponadto państwo 

Bieszczadowie utrzymują bydło mleczne, a państwo Rusowie bydło mięsne. 
Oba gospodarstwa otrzymały wyróżnienie w Konkursie z uwagi na wieloletnią pracę na 
rzecz rolnictwa ekologicznego, uprawę cennych gatunków zbóż oraz prowadzenie 

zrównoważonej gospodarki paszowo-nawozowej. 

Promocja rolnictwa ekologicznego jest niezwykle ważna m.in. ze względu na rozwijanie 
świadomości konsumentów na temat jakości produktów ekologicznych. Istotna jest 
również dostępność produktów ekologicznych dla klientów, szczególnie na rynku 

lokalnym. Prowadzenie produkcji ekologicznej jest również wyrazem troski 
o środowisko naturalne. 

Zdjęcia:  
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Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Data:  23-24.09.2020 r. 

Miejsce: Brwinów 

Forma: spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

Grupa docelowa: pracownicy CDR i WODR, przedstawiciele MRiRW oraz ARiMR 

Cel: Przedmiotem operacji było zorganizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych 

dla pracowników CDR i WODR pełniących rolę koordynatorów SIR, brokerów innowacji 
oraz innych osób wspierających działania na rzecz SIR. Celem operacji była 

kontynuacja cyklicznych spotkań,  podczas których uczestnicy wymieniają się 
doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu funkcjonowania i realizacji zadań 
SIR oraz wspierania tworzących się Grup Operacyjnych EPI, uzyskują bieżące 

informacje dotyczące działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz pomocy 
technicznej w ramach PROW 2014-2020, a także doskonalą umiejętności miękkie. 

Opis: Spotkanie dla 38 uczestników odbyło się w dniach 23-24 września 2020 r. w 

Brwinowie. Podczas wydarzenia przeprowadzono warsztaty dotyczące roli 

kompetencji społecznych, omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem 

oraz realizacją zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

W czasie spotkania odbył się panel dotyczący pracy brokerów: omówiono sytuację 

Grup Operacyjnych, które złożyły wnioski w ramach III naboru, planowane zmiany w 

rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania, omówiono aktualnie tworzące się 

inicjatywy na kolejne nabory do działania „Współpraca”.  

Zdjęcia: 

 

 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR oraz CDR wykonujących i 
wspierających zadania na rzecz SIR 
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Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

Data: 23-25.09.2020 r. 

Miejsce: województwa świętokrzyskie i lubelskie 

Forma: wyjazd studyjny z konferencją, 1 audycja radiowa, 2 filmy, ulotka (40 tys. 

szt.) 

Grupa docelowa: rolnicy indywidualni z sektora ekologicznego, przedstawiciele 

jednostek doradczych, podmioty certyfikujące rolnictwo ekologiczne/prowadzące i 

wdrażające systemy jakości, przedstawiciele jednostek naukowych/uczelni 

rolniczych/instytutów badawczych, firmy wspierające rozwój produkcji ekologicznej   

Cel: Zwiększenie wiedzy z zakresu innowacji w sprzedaży i przetwórstwie żywności na 

małą skalę, w tym prezentacja dobrych praktyk o charakterze proinnowacyjnym w 

zakresie krótkich łańcuchów dostaw, dystrybucji żywności i ich promocji (w tym 

szczególnie na przykładzie funkcjonującego e-bazarku świętokrzyskiego) oraz 

upowszechnienie informacji o nich wśród producentów z województwa 

świętokrzyskiego poprzez działania w radiu, telewizji i prasie o zasięgu wojewódzkim, 

a także tworzenie sieci kontaktów pomiędzy świętokrzyskimi rolnikami, wytwórcami 

żywności oraz osobami, instytucjami, firmami działającymi w branży rolniczej i rolno-

spożywczej.  

Opis: Skracanie łańcuchów dostaw, w tym koncepcja „od pola do stołu” to strategie, 

które w realny sposób wspomagają rozwój obszarów wiejskich poprzez dywersyfikację 

dochodów ich mieszkańców. Aby ta gałąź rolnictwa mogła się rozwijać niezbędne jest 

podejmowanie inicjatyw wpierających lokalnych wytwórców żywności oraz 

upowszechnianie informacji na temat możliwości bezpośredniego zakupu od nich 

wysokiej jakości żywności, w tym prezentacja dobrych przykładów w tym zakresie. 

Dlatego celem operacji było zwiększenie wiedzy wśród rolników poprzez informacje o 

różnych formach skracania łańcuchów dostaw oraz ich prezentacja m.in. na 

przykładzie e-bazarku świętokrzyskiego. Realizacja ww. operacji ułatwiła tworzenie 

oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami sektora 

rolno-spożywczego oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez przeprowadzenie działań 

upowszechnieniowych w mediach o zasięgu wojewódzkim – radio, telewizja, prasa, 

które stanowiły czynnik aktywizujący do kontaktu z ŚODR Modliszewice i zespołem 

SIR. Działania te wskażą zainteresowanym rolnikom, z która jednostką i zespołem w 

niej mogą się kontaktować jeśli są zainteresowani tą tematyką, pozwoli to również na 

rozwój bazy partnerów KSOW i SIR. Ważna była przy tym prezentacja konkretnych 

przykładów, które funkcjonują i które przynoszą wymierne korzyści rolnikom i 

producentom żywności – taki wzór w operacji stanowił świętokrzyski e-bazarek, który 

literalnie jest przykładem innowacyjnego skracania łańcuchów dostaw (pomijanie 

pośredników i zakupu bezpośrednio od rolnika). Partnerzy SIR i KSOW to 

przedstawiciele różnych gałęzi rolnictwa, z których najmniejszy odsetek stanowią 

rolnicy będący w praktyce producentem żywności, dlatego operacja miała na celu 

zwiększenie ich liczebności i zaangażowanie w tworzeniu tych Sieci oraz zwiększenie 

"Skracanie łańcuchów dostaw poprzez sprzedaż bezpośrednią jako innowacyjny sposób  
na poprawę dochodowości gospodarstw rolnych" 
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ich aktywizacji w działaniach związanych ze wspieraniem innowacji. Rolnicy, którzy 

dzięki działaniom upowszechnieniowym zainteresowali się tą tematyką byli m.in. 

uczestnikami konferencji i wyjazdu studyjnego, podczas których zdobyli aktualną 

wiedzę merytoryczną dotyczącą tematyki sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa 

produktów oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, a także w sposób praktyczny 

mogli zobaczyć wdrożone i działające rozwiązania (prezentacja dobrych 

praktyk/rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych). Realizacja 

operacji przyczyniła się do zwiększenia możliwości wdrażania innowacji w 

gospodarstwach rolnych naszego województwa, a tym samym wpłynęła na rozwój 

świętokrzyskiego rolnictwa i poprawę dochodowości rolników. Operacja promowała 

proinnowacyjne postawy oraz bezpośrednio wskazywała na nowatorską metodę 

skrócenia łańcuchów dostaw.  

Więcej o operacji i jej wykonaniu w relacji na www.sodr.pl  

Zdjęcia:  
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Linki do filmów: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=8ohR6w4a7XI  

2. https://www.youtube.com/watch?v=z9-H9k-8pM0  

 

 

  

Audycja radiowa: 

 
Audycja.wav

 

 Ulotka: 

 

Relacja: https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Innowacje-w-zakresie-

przetworstwa-na-mala-skale-i-sprzedazy-z-gospodarstwa-relacja-z-wyjadu-

studyjnego-/idn:1630  
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Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 

Data:  24 i 30.09.2020 r.  

Miejsce: Wrocław 

Forma: spotkanie, szkolenie 

Grupa docelowa: rolnicy ekologiczni oraz rolnicy konwencjonalni zainteresowani 
przestawianiem gospodarstw na produkcję ekologiczną, konsumenci żywności 

ekologicznej, doradcy, pracownicy jednostek naukowych w celu identyfikacji oraz 
pozyskania inspiracji do opracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań 

Cel:. Operacja miała na celu poszukiwanie partnerów KSOW chcących realizować 
innowacyjne projekty w ramach działania "Współpraca". 

Opis: To operacja realizowana dwuetapowo. Pierwszy etap to spotkanie, podczas 

którego został utworzony Zespół Tematyczny ds. rolnictwa ekologicznego, 
zidentyfikowano problemy i wyznaczono główne kierunki działań. Drugi etap to 
szkolenie, którego celem było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie rolnictwa 

ekologicznego oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pomagających w 
prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa. 

W czwartek 24 września, w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ds. rolnictwa ekologicznego 

w ramach operacji „Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa”. 

Celem spotkania była identyfikacja głównych problemów, z jakimi borykają się rolnicy 
ekologiczni oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Ze względu na liczbę regulacji prawnych, 
konieczność prowadzenia dokumentacji oraz mechanizmy kontroli związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego, do udziału  w spotkaniu zaproszono dr 
inż. Piotra Kuca z Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Przedstawił on zebranym rolnikom i producentom 

ekologicznym wykład pt.: „Idea rolnictwa ekologicznego”, stanowiący przypomnienie 
najważniejszych regulacji prawnych jakie obowiązują w rolnictwie ekologicznym. 

Utworzenie Zespołu Tematycznego podczas spotkania było okazją do zmiany 
świadomości ekologicznej rolników, warunkującej podjęcie innowacyjnych wdrożeń w 

rolnictwie ekologicznym, a tym samym do podejmowana różnych praktyk i działań na 
rzecz prowadzenia produkcji zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, poprzez: 

• trwały rozwój rolnictwa ekologicznego i produkcji ekożywności na Dolnym Śląsku 
wraz z pozytywnym oddziaływaniem na ochronę wód, gleb, zasobów naturalnych, 

różnorodności biologicznej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 
• upowszechnianie odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw 

konsumenckich,  

• ochronę krajobrazu przyrodniczego, w tym ochronę zagrożonych wyginięciem 
gatunków roślin i zwierząt. 

Rolnictwo ekologiczne szansą dla polskiego rolnictwa 



Rolnictwo ekologiczne to zupełnie odmienny system gospodarowania, w którym 
rezygnacja ze środków chemicznych i sztucznych dodatków żywieniowych to tylko 
część działań alternatywnych. Podczas II etapu operacji, w środę 30 września zostało 

zorganizowane szkolenie na temat ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym oraz 
ochrony zapylaczy. 

 

Zdjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://www.dodr.pl/zapowiedzi,877-rolnictwo-ekologiczne-
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Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu 

Data:  26.09.2020 r.  

Miejsce: Wrocław 

Forma: konferencja 

Grupa docelowa: osoby prowadzące działalność lub zainteresowane tematem 

prowadzenia sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego lub małego przetwórstwa, 
a także osoby mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich Dolnego Śląska, w tym: 
rolnicy, podmioty zajmujące się małym przetwórstwem, mieszkańcy obszarów 

wiejskich województwa dolnośląskiego, doradcy rolniczy, przedstawiciele instytucji 
rolniczych, okołorolniczych oraz lokalnych stowarzyszeń i LGD 

Cel: Planowana w ramach operacji konferencja pt. „Od rolnika do koszyka” miała na 

celu stworzenie płaszczyzny prezentującej praktyczne wykorzystanie innowacyjnych 
rozwiązań w produkcji żywności, jak prowadzić działalność w zakresie sprzedaży 
produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa.  

Opis: Sześćdziesięciu dolnośląskich rolników i producentów regionalnej, tradycyjnej i 

ekologicznej żywności, twórców rękodzieła, przedstawicieli świata nauki, instytucji 
rolniczych i okołorolniczych, lokalnych stowarzyszeń, Lokalnych Grup Działania i 
doradców, przyjechało 26 września do Wrocławia. W Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego, podczas XL Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, 
zorganizowano konferencję „Od rolnika do koszyka”. 

Uczestników wydarzenia powitał Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego Marek Tarnacki. Wśród zaproszonych gości byli także między innymi Poseł 

do Parlamentu Europejskiego IX Kadencji Anna Zalewska, Wiceprezes Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej we Wrocławiu Ryszard Borys, Dyrektor Centrum Dydaktyczno-
Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Barbara 

Kutkowska oraz Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu, Izabela Woronowicz. 

– Bez rolników nie ma ochrony środowiska i zielonego ładu – przypomniała Poseł do 
Parlamentu Europejskiego IX Kadencji Anna Zalewska. – Europejski Komisarz ds. 

Rolnictwa Janusz Wojciechowski, budując zielony ład, zieloną strategię 
bioróżnorodności od pola do stołu, myślał także o polskich rolnikach. Pamiętajmy, że 
małe gospodarstwa są efektywne i ekologiczne. Anna Zalewska mówiła także o prawie 

klimatycznym, wprowadzającym nowe przepisy dla rolników w kolejnej perspektywie 
finansowej. 

Tematem przewodnim konferencji był marketing produktów lokalnych dla 
profesjonalistów. Bartosz Wilczyński, promotor kulinarny i ekspert z zakresu 

marketingu, zaprezentował zagadnienia związane z turystyką kulinarną. Nasze 
podróże coraz częściej wiążą się z poznawaniem smaków odwiedzanych regionów. 
Dlatego też w myśl zasady „Wyróżnij się lub zgiń” ważne jest wyrobienie własnej 

marki, tak aby zostać zapamiętanym przez klientów. Prelegent przypomniał o rosnącej 
popularności kraftowych alkoholi w postaci miodów nalewek, okowity czy grappy i 
przedstawił narzędzia promocji produktów za pomocą stron internetowych, mediów 

Konferencja „Od rolnika do koszyka” 



społecznościowych oraz przy współpracy z blogerami kulinarnymi, szefami kuchni czy 
restauratorami. 

Następnie dr inż. Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu opowiedziała o możliwości polepszania kondycji krzewów, stanu gleby, 

jakości winogron i wina z dolnośląskich winnic, na przykładzie projektu IQ Grape. IQ 
Grape jest jedną z grup operacyjnych, które powstały na terenie województwa 
dolnośląskiego. Realizuje projekt pn. „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu 

wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości 
produktów winiarskich wytworzonych lokalnie” w ramach działania „Współpraca”. 
Każda z kilkunastu winnic, biorących udział w projekcie otrzymała 1200 sadzonek, 

części konstrukcji oraz stację meteorologiczną. W ramach projektu winiarze mogą 
także skorzystać z mobilnej linii rozlewczej. Celem wszystkich tych działań jest 
stabilizacja parametrów wpływających na smak wina. 
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Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

Data:  28.09.2020 r.  

Miejsce: Kamienna Góra 

Forma: spotkanie 

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, 
parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, 
organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele 

podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym 
terenie, inne podmioty zainteresowane tematem 

Cel: Celem operacji było zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów 

między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki 
wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 
Przedmiotem operacji było powołanie pilotażowego Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, 

obejmującego swym zasięgiem jeden z powiatów, w którego skład wejdą 
przedstawiciele  administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego, nauki, a 
także opracowanie raportu podsumowującego spotkania LPW.  

Opis: Racjonalna gospodarka wodą to temat drugiego spotkania w ramach projektu 

„Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody”, które odbyło się 28 września w Kamiennej 
Górze. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. 

O racjonalnej gospodarce wodą rozmawiali przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, 

Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Urzędu Gminy miejsko-wiejskiej Lubawka, Urzędu 
Gmin wiejskich Kamienna Góra i Marciszów, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, Spółki 
Wodnej „Czarny Bocian”, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze, 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi 
Oleśnickiej. 

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, który przywitał gości i zaprosił do 

pracy nad przygotowaniem raportu diagnostycznego dotyczącego gospodarki wodnej 
na terenie powiatu kamiennogórskiego. Raport, który jest końcowym etapem 
ogólnokrajowego projektu DPW, wskaże możliwości finansowania działań związanych 

z budową urządzeń służących do właściwego gospodarowania wodą. Źródłem 
finansowania tych inwestycji ma być Krajowy Plan Odbudowy. 

Pilotażowy projekt „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody” prowadzony w powiecie 
kamiennogórskim jest pierwszym na Dolnym Śląsku. Docelowo takie partnerstwa mają 

powstać w każdym powiecie i każdy powiat ma prowadzić działania związane z małą 
retencją i przygotowaniem do inwestycji związanych z właściwym gospodarowaniem 
wodą. 

Koordynator projektu Maria Borsukiewicz przedstawiła skład instytucjonalny i osobowy 

Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody. Zaprezentowała też program reform Krajowego 
Planu Odbudowy (KPO) i źródła jego finansowania. Plan przewiduje między innymi 

Drugie spotkanie Dolnośląskiego partnerstwa ds. Wody 



inwestycje w obszar „Odporne środowisko”, czyli budynki i energetykę, wspierające 
proces zielonej transformacji polskiej gospodarki, poprawę środowiska wodnego, a 
także ochronę i odbudowę ekosystemów oraz bioróżnorodności. 

Starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys omówił charakterystykę zadań publicznych 

o charakterze ponadgminnym w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, potrzeby 
inwestycyjne poszczególnych gmin powiatu kamiennogórskiego w celu pozyskania 
niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich oraz propozycje 

rozwiązań dla poprawy gospodarki wodnej. 

Leszek Gondek ze Spółki Wodnej „Czarny Bocian”, działającej na terenie powiatu 
kamiennogórskiego, mówił o projekcie „Mała retencja”, nad którym pracuje jego firma. 
Inspiracją projektu stały się działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministerstwa Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
„Czarny Bocian” ma w planach budowę zbiornika retencyjnego zatrzymującego wody 
gruntowe, które posłużą do stopniowego nawadniania okolicznych pól. Leszek Gondek 

zwrócił się do samorządów o zaopiniowanie i poparcie projektu. 

Katarzyna Mrówka z Urzędu Miasta Kamienna Góra przedstawiła analizę potrzeb 
inwestycyjnych służących pozyskaniu niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i 
mieszkańców gminy miejskiej Kamienna Góra. 

Kolejnym prelegentem był Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, który mówił o 

potrzebach inwestycyjnych i konieczności wprowadzenia zmian organizacyjno-
prawnych w celu pozyskania niezbędnej ilości wody dla rolnictwa i mieszkańców gminy. 

Katarzyna Kaznowska z Urzędu Gminy Marciszów zwróciła uwagę na problemy z 
gospodarką wodno-ściekową, podsumowała też prace komisji szacujących straty 

suszowe oraz wielkość funduszy przeznaczanych na pomoc rolnikom na terenie gminy. 

Ostatnim prelegentem był Nadleśniczy Kamiennej Góry Dariusz Gajda, który mówił o 
suszy w lasach i działaniach nadleśnictwa, które mają poprawić stosunki wodne na tym 
terenie. 

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że na terenie powiatu kamiennogórskiego konieczne 

są inwestycje w budowę zbiorników retencyjnych i inwestycje w gospodarkę wodno-
ściekową. Potrzebne są także działania mające na celu zmianę świadomości 
mieszkańców dotyczącej korzystania z zasobów wodnych. 
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Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

Data:  28.09.2020 r.; 29.09.2020 r. 

Miejsce: gm. Warta, gm. Błaszki 

Forma: szkolenia 

Grupa docelowa: producenci ziemniaka lub zamierzający podjąć taką produkcję, 
rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, 

pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, inne podmioty zainteresowane tematyką 

Cel: Celem projektu jest szczegółowe przedstawienie i oswojenie producentów                             
z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną 
restrukturyzację branży, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych                          

i fitosanitarnych, jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich 
produktów żywnościowych w ramach akcji Polska smakuje i Produkt Polski. 
Organizowane w ramach operacji szkolenia miały charakter innowacyjno- edukacyjny. 

Zdobyta wiedza pozwoli na transfer wiedzy w zakresie dobrych praktyk wdrażania 
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz promowania innowacyjnych 
technologii uprawy ziemniaka w województwie łódzkim. 

Opis: W ramach projektu odbyły się dwa szkolenia w województwie łódzkim w 

rejonach największej uprawy ziemniaka. Podczas szkoleń zostały przeprowadzone 
wykłady przez dr Wojciecha Nowackiego - adiunkta  Zakładu Agronomii Ziemniaka 

IHAR – PIB Oddział w Jadwisinie; kierownika Pracowni Uprawy i Mechanizacji. Dr 
Wojciech Nowacki podczas szkoleń przedstawił informację czym jest bioasekuracja, w 
jaki sposób wpływa ona na rynek i produkcję bezpiecznej żywności. Omówił systemy 

nawodnieniowe na polskiej wsi, a także mechanizmy związane z budową instalacji 
nawodnieniowych w gospodarstwach zajmujących się hodowlą ziemniaków. Zostały 
przedstawione również systemy jakości wykorzystywane do budowy marki oraz 

wzrostu przychodów z produkcji rolnej. Zostały one oparte na przykładach hodowli 
ziemniaków w Polsce. Dr Nowacki przedstawił formy organizacji producentów rolnych 
oraz informacje dotyczące ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności. Poruszony został 

temat odnośnie sposobów budowania marki w rolnictwie w obecnych czasach. Jako 
przykłady dr Nowacki podawał znane marki zajmujące się produkcją oraz 
przetwórstwem ziemniaków na terytorium Polski. Na koniec szkolenia zostały 

poruszone problemy  zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa w oparciu o hodowlę 
ziemniaków. Uczestnikom szkolenia zostały przedstawione informacje w jaki sposób 
hodować ziemniaki, aby nie zanieczyszczać gleb. Ponadto przedstawione zostały 

sposoby ochrony hodowli ziemniaków w dobie zmieniającego się klimatu.  

 

 

 

 

 

Innowacyjna uprawa ziemniaka w województwie łódzkim 
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Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

Data: 28.09.2020 r. – 02.10.2020 r. 

Miejsce: Dolny Śląsk i Małopolska 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich (rolnicy, właściciele obiektów 
turystyki wiejskiej, rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych lub 

rolniczy handel detaliczny - RHD zajmujący się przetwórstwem na niewielką skalę) 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  

Cel: Celem operacji było zapoznanie uczestników z formami przedsiębiorczości 
związanymi z produkcją żywności wysokiej jakości na niewielką skalę oraz z formami 

turystyki na terenie Dolnego Śląska i Małopolski. Wskazanie przykładów 
wykorzystywania walorów kulturowych i przyrodniczych okolicy. Zachęcenie 
uczestników do podejmowania podobnych inicjatyw na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doradzania 
na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Tworzenie sieci współpracy 
pomiędzy mieszkańcami obszarów wiejskich (rolnikami, właścicielami obiektów 

turystyki wiejskiej, rolnikami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych 
lub rolniczy handel detaliczny - RHD zajmujący się przetwórstwem na niewielką skalę), 
doradcami rolniczymi.                                                                                                         

Opis: Zagadnienie przedsiębiorczości na wsi to temat rozległy, barwny i ciekawy. 

Formy przedsiębiorczości to nie tylko „zwykła” pozarolnicza działalność gospodarcza, 
ale także agroturystyka, rękodzielnictwo, oddolne inicjatywy, zagrody edukacyjne, 
skracanie łańcuchów dostaw żywności (od pola do stołu). Doświadczenie uczy nas, że 

można uczestniczyć w wielu szkoleniach dotyczących tematów nas interesujących, 
obejrzeć niezliczone prezentacje i nie będzie z tego żadnego efektu, jeśli nie 
zobaczymy czegoś w praktyce. Dlatego Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie postanowił zorganizować wyjazd studyjny dla grupy 
mieszkańców obszarów wiejskich z terenu naszego województwa. Powstał projekt pod 
hasłem „Innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dobre 

przykłady z Dolnego Śląska i Małopolski” (operacja współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja 

Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

W ramach w/w projektu odbył się wyjazd w dniach 28.09.2020 – 02.10.2020 
Uczestnikami byli mieszkańcy obszarów wiejskich oraz doradcy rolniczy zajmujący się 

na co dzień w swej pracy zawodowej zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością. 
Pierwszą z grup stanowili rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne, osoby 

prowadzące w gospodarstwach działalność edukacyjną dla grup zorganizowanych bądź 
planujący utworzyć zagrodę edukacyjną, rękodzielnicy oraz rolnicy prowadzący 
Rolniczy Handel Detaliczny (RHD), zajmujący się przetwórstwem na niewielką skalę. 

Za cel wyjazdu wybrano Dolny Śląsk i Małopolskę, gdyż na tamtejszych terenach 

Innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – dobre przykłady z 
Dolnego Śląska i Małopolski. 

29.  



rozwinęło się wiele ciekawych inicjatyw godnych naśladowania. Jak pokazał 
pięciodniowy wyjazd – było co oglądać. 

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących prelekcji 
przygotowanych przez przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych 

Organizacji Turystycznych (między innymi Stowarzyszenie LGD Partnerstwo 
Kaczawskie, Stowarzyszenie LGD Gościniec 4 Żywiołów, Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna). Jednak wyjazd to głównie wizyty 

studyjne w wielu ciekawych obiektach. Na początku grupa odwiedziła Zamek Grodziec, 
który oprócz tego, że jest unikatową atrakcją turystyczną pod względem 
architektonicznym, to obecnie stanowi bazę dla wielu lokalnych wydarzeń. Kasztelan 

Zamku jest także członkiem Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie. To właśnie 
na Zamku Grodziec zainicjowano Agroturystyczny Szlak Winno-Miodowy, którego 
celem jest integracja gospodarstw agroturystycznych, pasiek i organizacji, które 

działają na rzecz ochrony i kultywowania kultury i tradycji kresowych. 
Tu na przestrzeni roku odbywa się szereg imprez turystycznych przyciągających 
zwiedzających do regionu, na przykład: Śląskie Święto Pieśni, Święto Kwitnących Lip 

czy Majówka na Zamku. Podczas prelekcji na zamku Partnerstwo Kaczawskie 
przybliżyło między innymi inicjatywę utworzenia Geoparku „Kraina Wygasłych 
Wulkanów”. Pomysł zrodził się dlatego, że na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego miało 

miejsce wiele procesów geologicznych, których efektem są między innymi wzniesienia 
stanowiące pozostałość skał powstałych jako wypełnienie kominów dawnych 
wulkanów, tak zwane neki, których w okolicy znajdziemy sporo. To niewątpliwa 

atrakcja turystyczna. Partnerstwo ubiega się o status Geoparku UNESCO dla „Krainy 
Wygasłych Wulkanów”, dzięki czemu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki regionu, 
zwiększenie ruchu turystycznego, a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci 

UNESCO. Jest to przykład wykorzystania walorów regionu do rozwoju turystycznego i 
budowania marki miejsca. Marek Janczyszyn z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 
przybliżył ideę funkcjonowania Szlaku Kulinarnego Smaki Dolnego Śląska. 

Istotnym elementem wyjazdu były wizyty studyjne w zagrodach edukacyjnych 

należących do prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (w Dobkowie – Sudecka Zagroda 

Edukacyjna, Galeria Pod Aniołem, ponadto Wiśniowy Gaj w Kobyłczynie, Dworek 
Młynarza w miejscowości Rudze koło Zatora). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 
ich funkcjonowaniem i z korzyściami płynącymi z przynależności do Sieci. Wizyty 

ukazały różnorodność profili działalności zagród, każda z nich była inna i nastawiona 
na nieco innych odbiorców. Działająca od 2015 roku Sudecka Zagroda Edukacyjna 
wyspecjalizowała się w kierunku warsztatów geologicznych stacjonarnych i terenowych 

dla dzieci, młodzieży, ale także dla studentów. Wiedza i umiejętności są tu 
przekazywane w sposób interaktywny, dynamiczny, oparty na modelach, 
wizualizacjach cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach. 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję między innymi poczuć się jak podczas trzęsienia ziemi, 
korzystając ze specjalnego symulatora. Galeria Pod Aniołem to z kolei miejsce 
wyjątkowe, szczególnie ze względu na osobę właścicielki – Bogusławy Rudnickej – 

która wraz ze swoją rodziną wytwarza wyroby z gliny i prowadzi zajęcia warsztatowe 
na bazie gliny. Opowiadając swą wzruszającą historię sprawiła, że wiele osób z 
pewnością uwierzyło w siebie i we własne możliwości. Zagrody z Dobkowa stanowią 

część całego „systemu naczyń połączonych” w tej miejscowości, razem z Villą Greta 
oraz lokalnymi organizacjami (Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Kaczawskie, 
Stowarzyszeniem Dobków). Korzystano tu z wielu środków unijnych, również z 

dofinansowań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na uwagę zasługuje 
jeszcze realizowany na terenie LGD od 2007 roku Lokalny Program Grantowy „Działaj 
Lokalnie”, którego głównym celem jest aktywizowanie mieszkańców do działań o 

charakterze dobra wspólnego. Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest 
przedsięwzięciem Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku 



realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Przedstawiając 
przedsięwzięcia w ramach tego programu zachęcono uczestników do korzystania z 
różnego rodzaju funduszy, nie tylko unijnych.  W Wiśniowym Gaju u pani Ireny 

Szewczyk uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością edukacyjną obiektu, 
skierowaną głównie do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Ponadto poznali 
tradycyjną metodę produkcji wędzonej śliwki węgierki – suski sechlońskiej. Produkt 

ten wytwarzany jest tylko na terenie siedmiu pobliskich gmin (Czchów, Gnojnik, 
Iwkowa, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Lipnica Murowana i Laskowa). 
Posiada on Chronione Oznaczenie Geograficzne Unii Europejskiej. Produkcja suski 

sechlońskiej jest kluczowym źródłem utrzymania dla wielu tamtejszych gospodarstw. 
Rolnicy produkujący śliwkę założyli grupę producencką, dzięki czemu są bardziej 
konkurencyjni na rynku. Istotna jest także wymiana doświadczeń i informacji 

dotyczących technologii produkcji i stosowanych udogodnień między producentami. 
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć tradycyjną wędzarnię i skosztować wędzonych śliwek. 
W tej zagrodzie ujawniła się też wielopoziomowa, nieformalna lokalna współpraca – 

pani Irena z własnej inicjatywy zaprezentowała uczestnikom jeszcze jedno ciekawe 
miejsce – pobliską Zagrodę na Jędrzejkówce oraz prywatny skansen na Jędrzejkówce. 
W drodze do tych obiektów towarzyszył grupie Piotr Firlej – przewodnik-animator, 

również współpracujący z miejscowymi zagrodami. Rozweselił on i zaciekawił grupę 
animacjami i opowieściami na temat odwiedzanej okolicy. Ta własna inicjatywa 
objawiła się również w Dworku Młynarza. Tutaj gospodyni, pochodząca z rodziny o 

wieloletnich tradycjach młynarskich – pani Beata Sopicka – po wizycie studyjnej w 
swoim gospodarstwie powiodła uczestników wyjazdu do położonego w pobliżu 
gospodarstwa swojego wuja, gdzie grupa zwiedziła starodawny, działający jeszcze, 

młyn wodny. Obok pobudowano nowy, elektryczny młyn, jednak rodzina młynarzy 
pozostawiła ten relikt przeszłości. W czasie, gdy nie mieli on mąki, wytwarza prąd dla 
gospodarstwa domowego. Oba gospodarstwa położone są w urokliwej okolicy, w 

otoczeniu stawów, które zakładane były jeszcze przed wojną, a gdzie hoduje się 
słynnego karpia zatorskiego, karmionego pokarmem stawowym oraz za pomocą 
pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i kukurydzy od lokalnych wytwórców. 28 lutego 2007 

roku karp zatorski został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii produkty rybołówstwa w województwie 

małopolskim. 20 maja 2011 r. nazwa „karp zatorski” została zarejestrowana przez 
Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia dla gmin Spytkowice, 
Przeciszów i Zator. 

W trakcie wyjazdu zaprezentowano uczestnikom miejscowe inicjatywy takie jak Szlak 

Kulinarny Smaki Dolnego Śląska oraz Małopolski Szlak Winny. Odwiedzano obiekty 
należące do tych szlaków, aby uczestnicy zapoznali się z ideą ich działania w praktyce. 
Kosztowano więc wina w Winnicy Dąbrówka w Dąbrówce Szczepanowskiej. Tu 

właściciel – pan Robert Beściak – przedstawił uczestnikom wszelkie aspekty zakładania 
i prowadzenia własnej winnicy. Próbowano lokalnych specjałów w Villi Greta w 
Dobkowie, rybnych potraw w „Siedlisku Pstrąga” w Mysłakowicach oraz przepysznych 

serów łomnickich z Gospodarstwa „Kozia Łąka” w Łomnicy. Ten ostatni obiekt 
zasługuje na szczególną uwagę. Państwo Bożena i Daniel Sokołowscy opowiedzieli swą 
niezwykłą historię utworzenia gospodarstwa ekologicznego, które z czasem nastawiło 

się na produkcję serów kozich w ramach MLO (produkcja marginalna, lokalna i 
ograniczona), a dziś jest zakładem serowarskim produkującym już na rynek całego 
kraju oraz za granicę. Tu dochodzimy do kolejnego ważnego elementu będącego 

jednym z tematów przewodnich wyjazdu – skracanie łańcuchów dostaw, drobne 
przetwórstwo, produkcja zdrowej żywności. Przykładem małego zakładu 
przetwórczego z Dolnego Śląska była właśnie „Kozia Łąka”. Przedsiębiorstwo jest w 

trakcie realizacji operacji w ramach PROW 2014-2020 – Poddziałanie 4.2 „Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Z końcem 
bieżącego roku składany będzie wniosek o płatność. W ramach operacji zakupiony 

został między innymi nowoczesny kocioł serowarski oraz inne wyposażenie. W 



Małopolsce zaś przede wszystkim na uwagę zasługuje miejscowość Rzuchowa w 
powiecie tarnowskim. To tu funkcjonuje dziś Centrum Produktu Lokalnego, skąd na 
teren całego kraju dostarczane są „Paczki Od Rolnika”. Inicjatywa, której twarzą jest 

charyzmatyczny rolnik z Małopolski – Jan Czaja, funkcjonuje już ponad 10 lat. Jest to 
dowód na to, że współpraca się opłaca oraz że pojedyncze małe gospodarstwo rolne 
niewiele zdziała i nie jest w stanie samemu wygenerować dużych zysków. Paczka od 

rolnika to przede wszystkim wzajemne zaufanie, skracanie łańcucha żywnościowego, 
zadowoleni klienci. Ale to wymaga nieustannej pracy, poświęcenia i wielu wyrzeczeń. 
O wszystkim opowiadał uczestnikom pan Jan Czaja, człowiek należący do niezliczonej 

ilości organizacji lokalnych, których już nawet nie sposób teraz wymienić. Świadczy to 
również o tym, że aby osiągnąć sukces trzeba być człowiekiem otwartym, wytrwałym 
i chętnym do współpracy, jak również społecznie zaangażowanym. Miłym akcentem 

było powitanie naszej grupy przez rozumiejącego potrzeby regionu Wójta Gminy 
Pleśna – Józefa Knapika. Kolejnym dobrym przykładem z Małopolski był Gościniec 4 
Żywiołów – Stowarzyszenie LGD o tej nazwie swą siedzibę ma w Zakrzowie. Przy LGD 

działa pierwszy w Polsce inkubator kuchenny oraz Spółdzielnia Socjalna Smaki 
Gościńca. Na utworzenie inkubatora LGD pozyskała środki finansowe z Unii 
Europejskiej oraz z Funduszy Szwajcarskich w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (dziś fundusze te nie są 
już dostępne). Korzystano również z programów pomocowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. W inkubatorze kuchennym każdy miejscowy rolnik 

może, za odpowiednią opłatą, przetworzyć swoje produkty, jeśli nie dysponuje 
odpowiednimi warunkami lub sprzętem w swoim gospodarstwie. Uczestnicy zapoznali 
się z działalnością LGD i Spółdzielni, inicjatywą KOKOSZYK, która jest spożywczą ofertą 

lokalnych producentów i rolników pochodzących z terenu Lokalnej Grupy Działania 
„Gościniec 4 Żywiołów” (gminy Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów, 
Mucharz). Charakterystycznymi cechami produktów są świeżość, tradycyjne receptury 

oraz mała skala produkcji. Każdy produkt jest znakomity, pełen smaków regionu, 
miłości do gotowania i tradycji. Obecnie KoKoszyk funkcjonuje jako tzw. Kooperatywa 
Lanckorońska. Uczestnicy wyjazdu, w towarzystwie pani Prezes LGD Gościniec 4 

Żywiołów Renaty Bukowskiej, mieli okazję zwiedzić urokliwy ryneczek w pobliskiej 
Lanckoronie, zapoznać się z unikatowymi zabudowaniami należącymi do Szlaku 

Architektury Drewnianej w Małopolsce oraz odwiedzić sklepy lokalnych wytwórców 
rękodzieła i zdrowej żywności. 

Wyjazd był okazją do zdobycia konkretnej wiedzy związanej z prowadzeniem różnych 
form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Jest to niezwykle pouczający i 

przydatny projekt. Dowodem na to były liczne pytania uczestników do prelegentów, 
właścicieli odwiedzanych obiektów i pozyskane przez nich odpowiedzi, zapewne 
pomocne w dalszej działalności. W trakcie odwiedzin poszczególnych obiektów 

powtarzało się spostrzeżenie, że aby osiągnąć sukces, trzeba być człowiekiem 
otwartym i chętnym do współpracy, nawet tej nieformalnej, w ramach lokalnej 
społeczności. W wielu obiektach ta współpraca objęła także członków rodziny 

angażując ich w podjęty biznes. Uczestnicy zapoznali się również z szerokim 
wachlarzem możliwości skorzystania z różnych form wsparcia finansowego. 
I choć pogoda płatała nieustanne figle, bogaty program wyjazdu nie pozwolił na nudę, 

a grupa okazała zadowolenie i wielką chęć uczestniczenia w podobnych wyjazdach 
szkoleniowych. 
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Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Data:  28.09 – 2.10.2020 r. 

Miejsce: województwo podlaskie 

Forma: wyjazd studyjny  

Grupa docelowa: rolnicy, doradcy/specjaliści PODR, przedsiębiorcy sektora rolno – 
spożywczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele jednostek/instytucji 

związanych z rozwojem sektora rolno-spożywczego 

Cel: Operacja miała na celu zapoznanie grupy uczestników z różnymi formami 
przedsiębiorczości: turystyki wiejskiej, twórczości ludowej i rzemiosła, małego 
lokalnego przetwórstwa, a także innowacyjnymi metodami łączenia różnych źródeł 

dochodu, w tym z działalności pozarolniczych. Uczestnicy poznali innowacyjne 
rozwiązania gospodarcze oraz utworzone sieci współpracy w zakresie turystyki 
wiejskiej i  przedsiębiorczości wiejskiej. Ponadto operacja miała na celu pokazanie na 

przykładzie województwa podlaskiego procesu budowania sieci komercjalizacji 
polskich produktów żywnościowych w powiązaniu z turystyką wiejską. Uczestnicy 
poznali innowacyjne rozwiązania gospodarcze oraz utworzone sieci współpracy w 

zakresie turystyki wiejskiej i przedsiębiorczości wiejskiej wpływającej w znaczny 
sposób na skracanie łańcucha żywności. Udział w przedsięwzięciu grupy docelowej 

ułatwi tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, 
przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi zainteresowanymi 
wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, ułatwi wymianę wiedzy 

fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w sektorze 
turystycznym i spożywczym na obszarach wiejskich, co stworzy warunki do dalszego 
działania we współpracy. 

Opis: W dniach 28 września – 2 października br. Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu zorganizował wyjazd studyjny pn.: 
„Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie 

województwa podlaskiego”. 

W Korycinie uczestnicy zapoznali się z działalnością lokalnej serowarni, gdzie 
produkowane są sery korycińskie. Ser Koryciński wpisano na listę produktów 
regionalnych już w 2005 roku, w 2012 roku otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat 

,,Chronione Oznaczenia Geograficzne”. Oryginalny produkt może być produkowany 
tylko na terenie gmin Korycin, Suchowola oraz Janów. Sery korycińskie to podlaska 
marka, która została wielokrotnie wyróżniona. 

Grupa uczestniczyła również w warsztatach serowarskich, które odbyły się na terenie 

Parku Kulturowego ,,Milewszczyzna”, w warsztatach rękodzieła ludowego w Izbie 
Tkackiej w Janowie oraz w warsztatach kowalskich, które odbyły się w tradycyjnej 
kuźni w Hajnówce. Właściciel kuźni podtrzymując tradycje zawodu kowala, prowadzi 

atrakcyjne lekcje i warsztaty dla turystów. Grupa zapoznała się z produkcją 
tradycyjnych przetworów owocowo-warzywnych w gospodarstwie prowadzącym 

„Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 
wiedzy i umiejętności w  obszarze małej przedsiębiorczości na przykładzie województwa 
podlaskiego” 



przetwórstwo i sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz z ofertą 
turystyczną gospodarstwa ,,Ptasie Radio”. W lokalnej przetwórni wyrobów lokalnych 
,,Cydr Podlaski” uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat produkcji i działań 

marketingowych sprzedaży cydru podlaskiego. 

Uczestnicy wyjazdy studyjnego mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych regionu, 
sposobu promocji i sprzedaży regionalnych i tradycyjnych potraw kulinarnych. 
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Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku 

Data:  29.09.2020 r. 

Miejsce: LODR Kalsk 

Forma: szkolenie połączone z pokazem alpak 

Grupa docelowa: właściciele gospodarstw agroturystycznych, mieszkańcy obszarów 
wiejskich, rolnicy, hodowcy, specjaliści LODR 

Cel: Przekazanie wiedzy w dziedzinie hodowli zwierząt z naciskiem na nowatorską 

hodowlę alpak w gospodarstwie i rolę alpakoterapii. Operacja, była okazją do 
uświadomienia uczestnikom o wszechstronnych możliwościach produkcyjnych alpak 
takich jak: włókno, turystyka i rekreacja oraz alpakoterapia, które mogą zostać 

wykorzystane do rozwoju małych gospodarstw jak również stać się dodatkowym 
alternatywnym źródłem dochodu. Szkolenie połączone z pokazem zwierząt było okazją 
do przekazania informacji w zakresie nowatorskiej inicjatywy jaką jest hodowla alpak 

dla szerokiego grona zainteresowanych, w tym dla właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych. Operacja pozwoliła na przedstawienie informacji w zakresie 
charakterystyki hodowli alpak oraz mechanizmu wsparcia finansowego w ramach 

działania "Współpraca" i aktywizacji inicjatyw w ramach powstania Grup Operacyjnych. 

Opis: Wraz z nadejściem ostatnich dni września na terenie LODR w Kalsku pojawili się 
nie lada goście, niezwykle ciekawe i wyjątkowe zwierzęta, alpaki. Przyjechały na 

specjalne zaproszenie z okolic Wschowy, by swoją obecnością uświetnić szkolenie pn.: 
„Promocja hodowli zwierząt - alpaki nowatorską inicjatywą dla gospodarstw 
agroturystycznych w województwie lubuskim” realizowanego przez zespół SIR w 

ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021.  

Alpaki zaprezentowała Pani mgr inż. Karolina Grys, posiadająca ogromną wiedzę na 
temat tych egzotycznych zwierząt, które stały się tematem jej pracy magisterskiej i … 
wielką życiową pasją. Pani Karolina Grys z wykształcenia zootechnik z uprawnieniami 

pedagogicznymi jest właścicielką hodowli alpak rasy huacava na terenie województwa 
lubuskiego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu alpakoterapii, którą  zajmuje się od 
2015 r. Pracuje z osobami zdrowymi i z niepełnosprawnością, z dziećmi i dorosłymi, 

prowadzi zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i wspomagające terapię na terenie woj. 
lubuskiego. Posiada ogromną wiedzę zootechniczną w zakresie hodowli alpak jak i 
prezentuje bogate doświadczenie w alpakoterapii. Przekazana wielostronna wiedza 

podczas szkolenia oraz pokazu zwierząt była niezastąpionym źródłem informacji dla 
właścicieli gospodarstw rolnych, w tym agroturystycznych i ekologicznych.  

Operacja rozpoczęła się pokazem alpak rasy Huacaya przed siedzibą LODR, podczas 
którego zostały zaprezentowane informacje dotyczące charakterystyki alpak i 

podstawy ich hodowli. Omówione zostały przy tym aspekty związane z 
przystosowaniem alpak, ich prawidłowym odżywianiem, profilaktyką oraz codzienną 
pielęgnacją i opieką. Operacja była okazją do uświadomienia uczestnikom o 

wszechstronnych możliwościach produkcyjnych alpak takich jak: włókno, turystyka i 
rekreacja oraz przede wszystkim alpakoterapia, które mogą zostać wykorzystane do 
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rozwoju małych gospodarstw jak również stać się dodatkowym alternatywnym źródłem 
dochodu. 

Uczestnictwo w przedmiotowym szkoleniu doświadczonego prelegenta dysponującego 
wiedzą merytoryczną jak i praktyczną w zakresie prowadzonej własnej hodowli alpak 

było źródłem ogromnej wiedzy w dziedzinie hodowli alpak. Uczestnicy dowiedzieli się 
o występujących dwóch rasach alpak: suri i huacaya, różniących się okrywą włosową. 
Włosy suri o jedwabistym połysku dorastają do 50 cm długości, natomiast wełna 

huacaya posiada wiele cennych właściwości. Wyróżnia się pod względem delikatności, 
jest miła w dotyku, nazywana jest wełną inteligentną, ponieważ współgra z 
temperaturą otoczenia. Co ważne dla alergików, sierść alpak nie uczula. Z wełny 

produkuje się koce, kołdry oraz wysokiej klasy odzież. Posiadacz rzeczy z niej 
wykonanych z pewnością doceni przyjemność ich noszenia. 

Inną ogromną zaletą tych zwierząt jest ich łagodność, co w połączeniu ze specyficznym 
wyglądem, miękkim futrem i uspakajającym spojrzeniem  predysponuje je do 

kontaktów z dziećmi, które szczególnie lubią. Również dorośli, szczególnie osoby 
starsze, uwielbiają kontakt z alpakami. Dlatego też mogą one stanowić niezwykle 
cenną atrakcję dla gospodarstw agroturystycznych i opiekuńczych oraz zagród 

edukacyjnych. 

Poza tym została przedstawiona rola alpakoterapii jako jednej z dziedzin zooterapii 
(animaloterapii). Polega ona na współpracy terapeuty i pacjenta z alpaką. W relacji tej 
alpaka stanowi motywator do podjęcia działania przez pacjenta. Wpływa to pozytywnie 

na jego sferę emocjonalną, poznawczą, a nawet społeczną. Sprzyja integracji rodzin i 
wywołuje szereg pozytywnych emocji wszystkich jej członków. Kontakt z alpakami ma 
wyjątkowe skutki w leczeniu dzieci, które pod wpływem tych zwierząt uspokajają się, 

rozluźniają mięśnie, zwiększają rozwój ruchowy i samoocenę.   

Korzystając z okazji przyjazdu alpak do Kalska, oprócz uczestników szkolenia, dzieci z 
miejscowej Szkoły Podstawowej i przedszkola również wzięły udział w pokazie tych 
pięknych zwierząt.  

Zdjęcia: 
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Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data:  realizacja od lipca do listopada  

Miejsce: teren województwa lubelskiego  

Forma: film promocyjny  

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich 

Cel: Celem operacji jest prezentacja i wspieranie innowacji w rolnictwie, w tym w 

produkcji i przetwórstwie w gospodarstwach dostarczających żywność bezpośrednio 

do konsumenta. W formie krótkich filmów zaprezentowane będą dobre praktyki w 

zakresie przetwarzania i sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego z terenu 

województwa lubelskiego, co wpłynie na podwyższenie wiedzy potencjalnych członków 

grup operacyjnych, rolników, przetwórców i doradców rolnych, zwiększenie poziomu 

wiedzy dotyczącej wdrażania innowacji w rolnictwie oraz pozyskiwania środków na 

innowacje. 

Opis: Spośród przesłanych kart zgłoszeniowych zostało wybranych 10 gospodarstw, 

w których rozpoczęliśmy realizację filmów. Wszystkie wybrane do udziału w operacji 

gospodarstwa różnią się od siebie. Jedne specjalizują się w hodowli bydła mlecznego, 

w którym mleko przetwarzane jest na produkty mleczne, inne gospodarstwa są to 

gospodarstwa ekologiczne, w których suszone są owoce, powstają różne herbaty, soki, 

konfitury, tłoczone są oleje na zimno, jak również gospodarstwo pasieczne zajmujące 

się hodowlą pszczół i pozyskiwaniem produktów takich jak: miody odmianowe, pyłek 

kwiatowy, pierzga, propolis.   
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