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Spersonalizowane  

Sery Twarogowe

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie 
wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych 

o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy 
z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego

Okres realizacji:  01.08.2021 – 31.07.2023 



SKŁAD

KONSORCJUM

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Modliszewicach 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-

Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

z siedzibą w Warszawie

Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy Sp. z o.o. z 

siedzibą w Pierzchnicy

rolnik 

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie 
wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych 

o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy 
z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego



Produkcja serów twarogowych z wykorzystaniem własnych 

środowiskowych bakterii kwasu mlekowego. 

Przede wszystkim najważniejszych bakterii ludzkiego przewodu 

pokarmowego, należących do rodzaju Lactobacillus

i Bifidobacterium, na pilotażowej linii technologicznej. 

Wykorzystanie drobnoustrojów w innowacyjnej technologii produkcji 

przyczyni  się do ukształtowania specyficznych cech sensorycznych 

i prozdrowotnych serów o walorach immunostymulujących 

dedykowanych osobom starszym. 

OPIS

CEL 

PROJEKTU

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie 
wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych 

o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy 
z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego



REZULTATY

Rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnej 

technologii produkcji spersonalizowanego sera twarogowego 

z pasteryzowanego mleka krowiego z wykorzystaniem lokalnych 

szczepów bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus

i Bifidobacterium. 

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie 
wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych 

o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy 
z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego



REZULTATY

Innowacyjny produkt, dedykowanym osobom starszym, pozbawiony 

chemicznych konserwantów, a zawierający żywe kultury bakterii, 

charakteryzować się będzie wysoką jakością i wartością 

żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech 

sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych. 

W efekcie pozyskane w procesie technologicznym sery 

twarogowe wpisywać się będą w kategorie żywności 

naturalnej, lokalnej, a ponadto będą stanowić alternatywna, 

innowacyjna ofertę żywieniową dla seniorów w porównaniu 

z konwencjonalnymi serami twarogowymi. 

Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie 
wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych 

o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy 
z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 

Wacława Dąbrowskiego



Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego 
i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej

Original
Food

www.originalfood.pl Okres realizacji:  09.02.2021 – 28.02.2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego 
i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej

ORIGINAL FOOD SP. Z O.O.

Uniwersytet Rzeszowski

Fundacja Na Zdrowie

2 rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Warszawie



Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego 
i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej na skalę światową metody 

poprawy stanu mikrobiologicznego owoców żurawiny 

wielkoowocowej, a co za tym idzie trwałości przechowalniczej 

poprzez zastosowanie procesu ozonowania łączonego z irradiacją 

promieniowaniem UV.

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Modyfikacja linii do zbioru owoców żurawiny poprzez rozbudowę 

umożliwiającą wdrożenie opracowanej metody poprawy stanu 

mikrobiologicznego oraz trwałości przechowalniczej.

Owoce żurawiny wielkoowocowej poddane opracowanej 

innowacyjnej metodzie poprawy stanu mikrobiologicznego 

i trwałości przechowalniczej będą wykazywać zwiększoną wartość 

handlową w porównaniu z owocami tradycyjnie zbieranymi 

na mokro. Należy zaznaczyć, że zastosowanie proponowanej 

metody poprawy trwałości owoców żurawiny wielkoowocowej 

przyczyni się do wydłużenia okresu dostępności tych owoców 

na rynku, których cena z czasem znacznie wzrasta. 

Innowacyjna metoda poprawy stanu mikrobiologicznego 
i trwałości przechowalniczej owoców żurawiny wielkoowocowej



AGRO 

WIOSNA I

Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na 
przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków 

bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej

http://agrowiosna.sante.futurity.pl Okres realizacji:  18.02.2021 – 31.12.2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Agro Wiosna I Sp. z o.o. 

Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Uniwersytet Rzeszowski

Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na 
przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków 

bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

2 rolników

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Fundacja Na Zdrowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie



Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony 

roślin, zwiększania zawartości związków bioaktywnych w owocach 

maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany 

technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.

OPIS

CEL 

PROJEKTU

Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na 
przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków 

bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej



REZULTATY

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wspomagania 

ochrony roślin oraz zwiększania zawartości związków bioaktywnych 

w owocach malin. 

Wdrożony zostanie także zaprojektowany system 

do fumigacji roślin ozonem. 

Kolejnym produktem, który zostanie wdrożony będzie innowacyjne 

podłoże dedykowane do produkcji malin. 

Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na 
przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków 

bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej



Fieldstone
Investments II

www.fieldstone.pl Okres realizacji:  01.03.2021 – 31.12.2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin 
jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim 

współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny 
bez kolcowej

Fieldstone Investments II Sp. z o.o.

Fundacja Na Zdrowie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

2 rolników



Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin 
jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim 

współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny 
bez kolcowej

Wdrożenie nowej technologii produkcji sadzonek maliny i jeżyny 

typu plug plant i long cane z wykorzystaniem podłoży 

ograniczających straty wody i dodatkami stymulującymi wzrost 

i ukorzenianie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uprawy przed 

patogenami co wpływa na ograniczenie negatywnych skutków 

stresu oksydacyjnego. 

W wyniku wdrożenia nastąpią jakościowe i ilościowe zmiany 

w efekcie uzyskania większej ilości przyjęć sadzonek o lepszym 

wigorze i produktywności, zapewniającym przyśpieszenie 

i stabilność plonowania. Dodatkowo ograniczone zostanie zużycie 

wody oraz pestycydów. 

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Udoskonalenie wszystkich etapów technologii produkcji sadzonek 

typu plug plant i długopędowych sadzonek maliny (long cane), 

które są przeznaczone do uprawy pod osłonami. 

Opracowanie innowacyjnej technologii ma za zadanie ograniczyć 

negatywne skutki stresu oksydacyjnego a jednocześnie zwiększyć 

procent przyjęć i jakość sadzonek maliny i jeżyny.

Innowacyjna technologia produkcji sadzonek roślin 
jagodowych typu plug plant i long cane o wysokim 

współczynniku produktywności na przykładzie maliny i jeżyny 
bez kolcowej



Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego 
przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających 

o podwyższonych walorach odżywczych

Zielone 
Mleko

www.zielonemleko.eu Okres realizacji:  15.04.2020 – 31.12.2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego 
przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających 

o podwyższonych walorach odżywczych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Minikowie

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w 

Bydgoszczy 

Spółdzielcza Mleczarnia "SPOMLEK" 

7 rolników



Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego 
przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających 

o podwyższonych walorach odżywczych

Opracowanie innowacyjnego modelu produkcji mleka i serów 

dojrzewających o unikalnym składzie chemicznym 

i podwyższonych walorach odżywczych (efektywnie 

wzbogaconych o 20-30% w wielonienasycony kwas 

tłuszczowy u-linolenowy (z grupy omega-3), witaminę E, 

beta-karoten) oraz charakteryzujących się korzystnym 

z punktu widzenia zdrowia człowieka, poniżej 4:1, 

stosunkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-6 do omega-3. 

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających, cechujących 

się właściwościami prozdrowotnymi (wyższy w porównaniu 

do serów dojrzewających produkowanych z mleka z gospodarstw 

konwencjonalnych udział wielonienasyconego kwasu tłuszczowego 

a.-linolenowego, witaminy E i betakarotenu, korzystniejszy stosunek 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3). 

Surowcem wyjściowym do produkcji sera będzie mleko o wysokiej 

wartości biologicznej pozyskiwane od krów żywionych dawkami 

z dominującym udziałem traw, koniczyn i ziół.

Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego 
przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek serów dojrzewających 

o podwyższonych walorach odżywczych



Współpraca rozwojowa nauki i przemysłu nad opracowaniem 
i wdrożeniem wysoce precyzyjnej automatyzacji procesów 

naważania i dozowania premiksów

PREcisionMIX2.0

http://precisionmix.eu Okres realizacji:  31.12.2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Współpraca rozwojowa nauki i przemysłu nad opracowaniem 
i wdrożeniem wysoce precyzyjnej automatyzacji procesów 

naważania i dozowania premiksów

Cargill Poland 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż 

i Producentów Pasz



Współpraca rozwojowa nauki i przemysłu nad opracowaniem 
i wdrożeniem wysoce precyzyjnej automatyzacji procesów 

naważania i dozowania premiksów

Opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego 

udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów

zwierzęcych. 

Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu 

automatyzacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania

i mikrodozowania substancji i składników produktów 

premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa 

procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy 

i środowiska naturalnego. 

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Wdrażane rozwiązanie i przeprowadzone prace rozwojowe 

pozwolą określić, które ze składników i substancji stosowanych 

w produkcji premiksów mogą być objęte nowymi technologiami 

zorientowanymi na szybkość, precyzję i bezpieczeństwo procesu. 

Branża premiksów jest swego rodzaju chemiczną gałęzią przemysłu 

paszowego, co sprawia, że ekspozycja na oddziaływanie substancji 

niebezpiecznych zarówno na człowieka, jak i środowisko naturalne 

jest większa. 

Współpraca rozwojowa nauki i przemysłu nad opracowaniem 
i wdrożeniem wysoce precyzyjnej automatyzacji procesów 

naważania i dozowania premiksów



REZULTATY

Zautomatyzowanie etapów naważania i dozowania tych substancji 

w prosty sposób przekłada się na bezpieczeństwo środowiska 

pracy i naturalnego, ale również - poprzez eliminację zadań 

wykonywanych manualnie - na udoskonalenie produktów. 

Utworzony w ramach operacji most wymiany know-how pomiędzy 

reprezentacją branży, nauką i przemysłem posłuży 

upowszechnieniu wiedzy na temat korzyści z wdrożonej technologii, 

takich jak: skrócenie i przyspieszenie procesów, precyzja 

i homogenność produktu, zmniejszenie ilości odpadów 

niebezpiecznych, eliminacja zapylenia, czy zautomatyzowana 

kontrola i śledzenie procesów zakładowych.

Współpraca rozwojowa nauki i przemysłu nad opracowaniem 
i wdrożeniem wysoce precyzyjnej automatyzacji procesów 

naważania i dozowania premiksów



Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do 
różnych napojów

Słomka ze 
Słomy

http://slomkazeslomy.sodr.pl/wp Okres realizacji:  01.08.2021 – 31.07. 2023 



SKŁAD

KONSORCJUM

Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do 
różnych napojów

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczym z siedzibą w 

Falentach

Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym 

Instytutem Badawczym z siedzibą w Radzikowie

przedsiębiorstwo

rolnik



Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do 
różnych napojów

Uzyskanie produktu rolnego jakim jest słoma o ulepszonej 

przydatności użytkowej (występująca w postaci słomek 

do picia) oraz stworzenie (tzn. opracowanie i wykonanie) 

odpowiednich warunków technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych jakie są niezbędne do produkowania 
słomek ze słomy, przeznaczonych do picia różnych napojów.

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Wskaźniki jakościowe dotyczące półproduktu, produktu finalnego 

(zapakowanych słomek), technologii i metody organizacji.

Prototyp maszyny do zbioru słomy, jako półproduktu do produkcji 

słomek, z produkowanych w tym celu roślin.

Obiekt magazynowo – przechowalniczy wraz z wyposażeniem 

dla zebranej z pola słomy jako półproduktu w produkcji słomek.

Prototyp zautomatyzowanej maszyny do finalnej produkcji słomek 

do napojów.

Nowa wiedza dot. produkcji słomek do napojów ze słomy, 

w szerokim asortymencie użytkowym. Wytyczne do stosowania 

znacznie udoskonalonej technologii i metody produkcji słomek 

do napojów ze słomy. 

Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do 
różnych napojów



REZULTATY

Wyprodukowane ze słomy, wykorzystując rezultaty tej operacji 

słomki do napojów będą istotnie tańsze od produkowanych 

obecnie. Mogą też być interesującą ofertą na rynku krajów 

europejskich, gdzie produkcje lokalne podobnie jak w Polsce nie 

zapewniają rosnącego popytu na taki produkt proekologiczny.

Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do 
różnych napojów



Teledis

Zastosowanie bliskiej teledetekcji I sztucznych sieci 
neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności 
plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy 

i pszenżycie

http://teledis.pl Okres realizacji:  01.03.2021 – 31.12. 2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Zastosowanie bliskiej teledetekcji I sztucznych sieci 
neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności 
plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy 

i pszenżycie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Radzików

Relayonit Sp. z o.o. w Warszawie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszewice

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Modliszewicach

2 rolników



Zastosowanie bliskiej teledetekcji I sztucznych sieci 
neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności 
plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy 

i pszenżycie

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii 

do wykrywania i identyfikacji chorób roślin zbożowych. 

Proponowana innowacja wdrażająca wykorzystanie 

teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych wypełnia obszary 

w których tej nowatorskiej technologii nie stosowano 
dotychczas w żadnym zakresie.

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Wykonano zadania przewidywane do realizacji w  I etapie 

projektu. Celem I etapu prac było przygotowanie zaplecza 

do prowadzenia oceny zdrowotności pszenicy i pszenżyta 

z wykorzystaniem techniki dronowej oraz sztucznych sieci 

neuronowych.

Zrealizowano zadania: koncepcja i architektura systemu informatycznego; opis procesu 

analizy zdjęć z wykorzystaniem sieci neuronowych oraz metod optymalizacji sieci, analiza 

i projekt publicznej aplikacji do oceny zdrowotności zbóż, analiza i projekt aplikacji 

eksperckiej, analiza i projekt modułu sztucznej sieci neuronowej (SSN), założenia dla 

Centrum Informacyjnego Zdrowotności Roślin Zbożowych, zaprojektowanie i założenie pól 

i poletek doświadczalnych z różnymi odmianami zbóż i rodzajami chorób, projekt 

gromadzenia materiałów fotometrycznych do aplikacji publicznej i eksperckiej; projekt 

bazy wzorców zdrowych i chorych roślin zbożowych; zaprojektowanie i uruchomienie 

portalu informacyjnego o projekcie

Zastosowanie bliskiej teledetekcji I sztucznych sieci 
neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności 
plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy 

i pszenżycie



Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej 
zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne

Nova 
Trawa

Okres realizacji:  25.06.2021 – 31.12. 2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej 
zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

w Bydgoszczy 

Hodowla Roślin GRUNWALD Sp. z o.o. – Grupa IHAR 

z siedzibą w Bartążku

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB 

w Radzikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie

Indywidualne Gospodarstwo Rolne



Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej 
zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej 

zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne z rodzaju 

Epichloë o podwyższonej trwałości 

i odporności na czynniki stresowe, przede wszystkim na stres suszy 

oraz opracowanie technologii produkcji udoskonalonych 

symbiotycznie, za pomocą endofitów rodzaju Epichloë odmian traw. 

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Grupa jako rezultaty zakłada opracowanie technologii 

produkcji udoskonalonych symbiotycznie za pomocą endofitów

odmian traw. 

Ponadto, zostanie opracowana i wdrożona znacznie udoskonalona, 

innowacyjna strategia marketingowa dotycząca promocji i 

upowszechniania uprawy oraz komercjalizacji innowacyjnych 

odmian życicy trwałej. Obecność symbiotycznych grzybów 

endofitycznych może mieć dobroczynny wpływ na wzrost 

i rozwój zasiedlonych przez nie traw. Uzyskany efekt umożliwi 

wyższą trwałość roślin, plon nasion i zielonej masy, tolerancję na 

niekorzystne warunki środowiska oraz lepszą gospodarkę wodną

Konsorcjum jest w trakcie prowadzenia badań w ramach pierwszego etapu projektu. W związku 

z czym pierwsze, wymierne rezultaty projektu będą najprawdopodobniej dostępne w kolejnym roku 

jego realizacji.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej 
zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne



IQSELL: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 
łańcuchów dostaw żywności

Innowacje dla lokalnych 
rynków rolnych

Okres realizacji:  06.2021 – 12. 2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

IQSELL: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 
łańcuchów dostaw żywności

Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o. 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Polska Fundacja Innowacji

Iso-Tech sp. z o.o.

Małopolska Izba Rolnicza

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Stowarzyszenie Producentów Koszyka Lisieckiego

15 rolników



IQSELL: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 
łańcuchów dostaw żywności

Wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie 

innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju 

lokalnych rynków rolnych, w oparciu o nowatorskie 

rozwiązania informatyczne, biznesowe oraz instytucjonalne. 

Model ma umożliwić małym producentom żywności 

przetworzonej i nieprzetworzonej zwiększyć skuteczność 

sprzedaży swoich produktów bezpośrednio konsumentom, 

a z kolei, konsumentom umożliwić trwały dostęp do 
jakościowej żywności lokalnej, wiadomego pochodzenia.

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacji 

organizacyjnej dla rozwoju lokalnych rynków rolnych w oparciu 

o systemy Krótkie Łańcuchy Żywności (KŁŻ). 

Innowacja umożliwi uczestnikom lokalnego rynku żywności 

pokonać barierę logistyczną i zwiększyć skalę sprzedaży 

bezpośredniej. Umożliwi ona również dostosowanie form sprzedaży 

oraz rozwiązań instytucjonalnych do potrzeb, uwarunkowań 

i możliwości w funkcjonujących lub planowanych systemach KŁŻ. 

IQSELL: Innowacje organizacyjne dla rozwoju krótkich 
łańcuchów dostaw żywności



EKO Łąka

Technika i technologia renowacji użytków zielonych metodą 
szeroko pasowego podsiewu w różnych warunkach glebowych 

i produkcyjnych dla produkcji pasz

Okres realizacji:  10.08.2021 – 31.12.2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Technika i technologia renowacji użytków zielonych metodą 
szeroko pasowego podsiewu w różnych warunkach glebowych 

i produkcyjnych dla produkcji pasz

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy 

Instytut Badawczy w Falentach 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Modliszewicach

Paweł Karpiński AGROPRAKTYK

5 rolników



Technika i technologia renowacji użytków zielonych metodą 
szeroko pasowego podsiewu w różnych warunkach glebowych 

i produkcyjnych dla produkcji pasz

Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej nowej 

technologii i metody organizacji produkcji paszy z trwałych 

użytków zielonych o lepszej wartości paszowej i większej 

wartości użytkowej, wykorzystując innowacyjną konstrukcję 

specjalnie w tym celu opracowanego i przygotowanego do 

produkcji agregatu uprawowo- siewnego do renowacji TUZ 
metodą podsiewu.

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Poprawa składu botanicznego runi powodując tym samym wzrost 

wartości pokarmowej paszy i wzrost plonu.

Możliwość wykonywania renowacji metodą podsiewu TUZ na 

glebach torfowo-murszowych

Ograniczenie nawożenia pogłównego

Rezygnacja ze stosowania herbicydów nieselektywnych

.

Technika i technologia renowacji użytków zielonych metodą 
szeroko pasowego podsiewu w różnych warunkach glebowych 

i produkcyjnych dla produkcji pasz



Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec

RHODIOLA

Okres realizacji:  02.2021 – 31.12. 2022 



SKŁAD

KONSORCJUM

Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec

Politechnika Białostocka 

Gospodarstwo rolne 

Podlaski Oddział Doradztwa Rolniczego w Szepietowie



Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec

Poprawa efektywności uprawy rośliny leczniczej Różeńca

górskiego (Rhodiola rosea L.). 

Zastosowana zostanie metoda mikroklonalnego rozmnażania, 

wykorzystywana głównie przy rozmnażaniu rzadkich i cennych 

gatunków roślin. 

Wykorzystanie udoskonalonej, nowoczesnej linii technologicznej 

do przygotowania surowca (mycie, cięcie i suszenie) przyczyni się 

do podwyższenia jakości oferowanego surowca. 

OPIS

CEL 

PROJEKTU



REZULTATY

Zwiększenie efektywności i wzrost jakości uprawy rośliny 

leczniczej różeńca górskiego poprzez zastosowanie metody 

mikroklonalnego rozmnażania, a także dzięki udoskonalonej, 

wyposażonej w innowacyjne rozwiązania, linii technologicznej 

do przygotowania surowca (mycie, cięcie i suszenie). Rozwiązania 

te w sposób bezpośredni zapewnią uzyskanie wysokiej jakości 

towaru przy maksymalnym zaoszczędzeniu energii 

oraz minimalnych stratach. 

Wykorzystanie w czasie operacji innowacyjnych, ekologicznych, 

zielonych technologii i produktów (paliwo ekologiczne 

w nagrzewnicy, propan zamiast freonu do zasilania pompy ciepła, 

fotowoltaika, rekuperacja, ekstrakcja nadkrytyczna)  bezpośrednio 

przyczyni się do ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu. 

Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec



REZULTATY

Rezultatem podejmowanych w ramach projektu działań będzie 

również opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowego 

produktu - ekstraktu z różeńca górskiego, wystandaryzowanego 

na zawartość substancji aktywnych – gotowego produktu 

dla przemysłu farmaceutycznego czy spożywczego.

Różeniec górski – innowacyjna uprawa, innowacyjny surowiec



Dziękujemy za uwagę!
CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 36 lok. 150
02-532  Warszawa

Tel. 22 274 2327
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

https://www.facebook.com/SiecSIR/

https://twitter.com/SIR_siec

Wyszukaj nas wpisując SiecSIR

https://www.facebook.com/SiecSIR/
https://twitter.com/SIR_siec

