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1. Agroleśnictwo - innowacyjne rozwiązania w praktykach
rolniczych
Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Data: 23.06.2021 r.; 28.08-30.08.2021
Miejsce: Częstochowa, Sosnówka – Dolina Zielawy
Forma: konferencja, wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, hodowcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele doradztwa,
mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowanych prośrodowiskowymi innowacjami w rolnictwie.
Cel: zidentyfikowanie potencjalnie zainteresowanych osób działaniem „Współpraca” i tworzeniem Grup
Operacyjnych EPI na przykładzie dobrych praktyk projektu „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i
dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. To system agroleśny uznany przez ONZ jako najważniejsza innowacja we
współczesnym rolnictwie przyczyniająca się bezpośrednio do łagodzenia zmian klimatycznych.
Relacja:
W dniu 23 czerwca 2021 r. odbyła się w Śląskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
konferencja online dotycząca zagadnień agroleśnictwa i
działania „Współpraca”. Prelegentkami były dr Barbara
Baj- Wójtowicz promotorka agroleśnictwa w Polsce, a
także
właścicielka
gospodarstwa
agroleśnego
znajdującego się w miejscowości Sosnówka (woj.
lubelskie) oraz pracownicy naukowi Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego: prof. dr hab. Ewa Osińska, dr
inż. Wiesława Rosłon i dr inż. Anna Geszprych. Podczas
pierwszego wykładu dr Barabara Baj - Wójtowicz
wprowadziła uczestników konferencji w zagadnienia
rolnictwa regeneratywnego i systemów agroleśnych
jako jednej z form praktycznego wdrażania założeń
rolnictwa regeneratywnego. Następnie wyjaśnione
zostało czym agroleśnictwo jest a czym nie jest, dlaczego systemy agroleśne zostały uznane na szczycie OOP24
w Katowicach (2018) za najważniejszą innowację w rolnictwie mogącą uchronić ludzkość przed katastrofą
klimatyczną oraz dokonano charakterystyki poszczególnych systemów agroleśnych. Drugi wykład dr Barbary BajWójtowicz zawierał szczegółową charakterystykę upraw alejowych, w tym zasad projektowania i zakładania
systemu alejowego z wykorzystaniem modelu agroekologicznego oraz odporności systemów alejowych na
czynniki klimatyczne i ekonomiczne. W kolejnej części konferencji prof. dr hab. Ewa Osińska przybliżyła
uczestnikom podstawowe zasady prowadzenia upraw zielarskich systemem alejowym na przykładzie bzu
czarnego i miodunki, natomiast dr inż. Wiesława Rosłon opowiedziała o korzyściach i wyzwaniach związanych z
uprawą pokrzywy w systemach alejowych. Kolejna z prelegentek dr inż. Anna Geszprych omówiła kwestię
możliwości wykorzystania upraw agroleśnych oraz ich wartości prozdrowotnych. Uczestnicy konferencji mieli
okazję zapoznać się z właściwościami prozdrowotnymi takich roślin jak: róża dzika i pomarszczona, malina
moroszka, bez czarny, przetacznik leśny oraz miodunka ćma i plamista. Na zakończenia dr Barbara Baj-Wójtowicz
opowiedziała na przykładzie projektu „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” o założeniach działania „Współpraca” i
zasadach tworzenia Grup Operacyjnych EPI.
W dniach 28-30.08.2021 r. odbył się wyjazd studyjny. Wyjazd studyjny rozpoczął się wykładami dr Barbary BajWójtowicz wprowadzającymi w temat agroleśnictwa. Omówione zostały w sposób szczegółowy poszczególne
systemy do których należą: uprawy alejowe, silvopastroalizm, systemy mieszane alejowo-silvopastrolane,
produktywne żywopłoty, pasy wiatrochronne, zadrzewienia śródpolne i remizy, strefy buforowe,
agrobioautostrady/łąki kwietne oraz leśne ogrody. Przy charakterystyce każdego z systemów zwrócono uwagę na
właściwy dobór roślin mający znaczenie zarówno ze względu na wzajemny wpływ roślin na siebie warunkujący ich
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plonowanie (allelopatia), jak również przez wzgląd
na zwiększenie bioróżnorodności danego terenu.
Przedstawione treści spotkały się z pozytywnym
odbiorem, wzbudzając duże zainteresowanie
wśród uczestników wyjazdu.
W kolejnym dniu uczestnicy wyjazdu odwiedzili
Gospodarstwo Rolne Barbary Baj-Wójtowicz
zlokalizowane w miejscowości Sosnówka. Dr
Barbara Baj-Wójtowicz prowadzi w swoim
gospodarstwie uprawy roślin zielarskich według
agroleśnego systemu upraw alejowych. Obszar
gospodarstwa zajmuje powierzchnię 10 hektarów,
na której uprawiany jest bez czarny w
międzyrzędziach z przetacznikiem leśnym i dwoma
gatunkami miodunki – ćmą i plamistą, malina
moroszka uprawiana w systemie agroleśnym z
różą
pomarszczoną
odmiany
Hansa
i
bezodmianową, a także ostrożeń warzywny, rzepik
pospolity i pokrzywa zwyczajna. Wspomniane uprawy wprowadzone zostały w ramach realizacji projektu
badawczo-wdrożeniowego „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”
współfinansowanego z funduszy działania „Współpraca”. Projekt ma na celu opracowanie metod
agrotechnicznych upraw w systemach agroleśnych gatunków roślin dzikorosnących, opracowanie receptur
mieszanek przyprawowych i herbatek mających działanie prozdrowotne oraz wprowadzenie na rynek
otrzymanych produktów z wykorzystaniem nowych strategii marketingowych.
W ramach poczęstunku zorganizowanego w
gospodarstwie
była
możliwość
spróbowania
produktów
agroleśnych
przygotowywanych
w
gospodarstwie, jak również produktów tj. serów,
chleba i tortu wykonanych z użyciem ziół i przypraw
Lubelskie Zioła przez lokalnych producentów. Podczas
popołudniowego bloku wykładów
przedstawione
zostały przykłady gatunków drzew i krzewów najlepiej
sprawdzających się w systemach agroleśnych.
Podczas kolejnego wykładu dr Barbara Baj-Wójtowicz
omówiła dokładnie zasady projektowania upraw
alejowych, uwzględniające dobór gatunków roślin,
rozstaw rzędów, odstępy poszczególnych roślin w
rzędach i międzyrzędziach oraz koszty zakładania i
pielęgnowania takich upraw. Wykład stanowił
wprowadzenie do warsztatów z projektowania upraw
alejowych mających się odbyć ostatniego dnia
wyjazdu. Wykłady zakończyła obszerna prelekcja nt.
działania Współpraca” i tworzenie Grup Operacyjnych
EPI.
Ostatni element wyjazdu stanowiły warsztaty z
projektowania
upraw
alejowych.
Warsztaty
poprowadzone zostały metodą Design Thinking
Googla,
która
motywowała
uczestników
do
proponowania jak najbardziej nieszablonowych pomysłów i wychodzenia poza znane schematy prowadzania
działalności rolniczej charakterystyczne dla konwencjonalnej produkcji rolnej. Uczestnicy wykazali się ogromnym
zaangażowaniem, prezentując wiele nietypowych rozwiązań, które z powodzeniem mogą zostać wprowadzone w
niewielkich gospodarstwach rodzinnych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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2. Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich
producentów rolnych
Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Data: czerwiec; 10-13.08.2021
Miejsce: Podlaskie Centrum Technologii Rolno- Spożywczych; woj. świętokrzyskie,
podkarpackie i lubelskiego
Forma: warsztaty; wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, domownicy gospodarstw
rolnych,
wytwórcy
produktu
regionalnego,
przedstawiciele podmiotów świadczących usługi
doradcze oraz inne osoby zainteresowane tematyką.
Cel: rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów
wiejskich województwa podlaskiego przetwórstwa
surowców rolnych z własnego gospodarstwa na małą
skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw.
Ponadto zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu
wprowadzania na rynek żywności produkowanej przez
rolników i małe przedsiębiorstwa ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy w tym zakresie.
Relacja:
Warsztaty z przetwórstwa surowców rolnych odbyły się w czerwcu w
Podlaskim Centrum Technologii Rolno- Spożywczych, które wyposażone jest
w linię do przetwórstwa mięsa, mleka, warzyw i owoców oraz w budynku
Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem. Był to cykl
warsztatów, na którym zostało przeszkolonych 80 osób z woj. podlaskiego. Na
każdym spotkaniu były trzy tematy przetwórcze połączone z warsztatami
praktycznymi. Pierwsza część warsztatów polegała na przetwórstwie mięsa:
rozbiór wieprzowiny, klasyfikacja mięsa, produkcja kiełbasy parzonej,
peklowanie elementów mięsnych, omówienie zasad obróbki termicznej w tym
wędzenia, dobór surowca do przerobu, receptury kiełbas i wędzonek, higiena
podczas
produkcji,
zagrożenia
mikrobiologiczne,
chemiczne
i
fizyczne,przeznaczenia elementów mięsnych i tłuszczu. Kolejną częścią
warsztatów było przetwórstwo owoców na sok, tłoczony na zimno,
pasteryzowany i zamykany w specjalnych opakowaniach bag in box. Podczas
przetwórstwa owocowego omówiono następujące tematy: dobór surowca i
jego znaczenie w produkcie gotowym, warunki pasteryzacji, higiena podczas
produkcji oraz higiena pracowników produkcji, wpływ odmian owoców i warzyw na powtarzalność smaku,
właściwości świeżo wyciśniętych soków. Ostatnim etapem warsztatów był wypiek ciast. Wyjazd studyjny odbył się
w dniach 10-13 sierpnia do województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i Lubelskiego. Uczestnicy mieli okazję
zobaczyć produkcję i sprzedaż produktów wytwarzanych w rzemieślniczych warunkach, podczas obecności w
rejonach lokalnych przetwórców. Pierwszego dnia odbyła się wizyta w obiekcie specjalizującym się w produkcji
cukierków krówek, ,,Krówkarenka” w Opatowie oraz winnicy Św. Jakuba w Sandomierzu, gdzie grupa studyjna
zapoznała się z produkcja win wytwarzanych z tamtejszych owoców winnych pochodzących z własnych upraw.
Podczas drugiego dnia uczestnicy odbyli wizytę w obiekcie specjalizującym się w wytwarzaniu olejów, soków, kasz
i mąk ,,Barwy Zdrowia” w Tarnogrodzie oraz ,, Owocowe Smaki” w Nowej Sarzynie w województwie
Podkarpackim. Kolejnego dnia uczestnicy wyjazdu udali się do masarni, aby tam podziwiać tradycyjną sztukę
wyrabiania wędzonek. Wizyta ta miała miejsce w przetwórni mięsa ,,Masarnia Osip” w Wierzawicach. W tym dniu
uczestnicy zapoznali się również z klastrą Podkarpackie Smaki, przy okazji kolejnej wizyty. W ostatnim dniu pobytu
w drodze powrotnej grupa zawitała do województwa Lubelskiego najpierw do przetwórni mięsa Farmy Roztocza
w Księżpolu a następnie do obiektu przetwórstwa róży ,,Smaki Róży” w Końskowoli.
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3. Nowoczesne kanały komunikacji z potencjalnym klientem
w ramach krótkiego łańcucha dostaw
Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Data: 01.07.2021
Miejsce: online
Forma: webinar
Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, przedstawiciele podmiotów świadczących usługi
doradcze.
Cel: informowanie rolników prowadzących pozarolniczą działalność w zakresie wytwarzania zdrowej żywności i
produktów „hand made” o innowacjach w sprzedaży i komunikacji z potencjalnymi klientami. Wspieranie
organizacji łańcucha żywnościowego i wprowadzanie do obrotu pełnowartościowych produktów rolnych, które
pośrednio mogą doprowadzić do poprawy sytuacji materialnej małych przedsiębiorstw rolnych oraz do ułatwienia
zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Relacja:
Uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę i wskazówki w jaki sposób
mogą tworzyć i promować własne marki produktowe bez
nakładów finansowych. Wskazano innowacje w sprzedaży i
komunikacji z potencjalnymi klientami. Słuchacze mieli
możliwość zaznajomienia się z praktyczną wiedzą z obszaru
social mediów, innowacyjnych urządzeń i sposobów ich
wykorzystania w skracaniu łańcucha żywnościowego.
Webinarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w
zakresie sposobów skutecznej i efektywnie promocji produktów
pochodzących z gospodarstw rolnych w Internecie, w
szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zostały poruszone kwestie dotyczące umiejętnego dotarcia do
odpowiedniej
grupy
konsumentów
zainteresowanych
produktami wytwarzanymi przez rolników detalicznych.
Przekazanie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań
możliwych do wdrożenia
w gospodarstwie rolnym
warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana
wiedzy i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy uczestnikami operacji.
Realizacja webinarium umożliwiła uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie
się z modelowymi rozwiązaniami. W trakcie webinarium przytoczone zostały
praktyczne aspekty tworzenia własnej marki oraz sposób tworzenia relacji z
klientem celem zwiększenia sprzedaży czy też zdobyciu grona potencjalnych
nowych nabywców. Uczestnicy zapoznali się jak za pomocą bezpłatnych
narzędzi dostępnych w Internecie można stworzyć własne logo czy utworzyć
profil w mediach społecznościowych. Podjęte działanie przyczyniło się do
zdobycia wiedzy i możliwości wdrożenie nowych rozwiązań w gospodarstwach
specjalizujących się w produkcji zdrowej żywności i produktów pozyskiwanych
z gospodarstw prowadzących działalność na terenie województwa
podlaskiego . Prelegent przedstawił prawne aspekty sprzedaży na odległość,
w tym w szczególności obowiązki informacyjne wobec konsumentów. Zdobyta
wiedza pozwoli na rozwój oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności
gospodarstw oferujących swoje produkty i usługi w ramach rolniczego handlu
detalicznego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

7|S tr o na

4. Dobór odmian i integrowana ochrona roślin jako podstawa
nowoczesnej i efektywnej uprawy zbóż i bobowatych
Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Data: 02.07.2021 r.
Miejsce: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej
Forma: wyjazd studyjny połączony z konferencją i warsztatami polowymi
Grupa docelowa: rolnicy/producenci zbóż i bobowatych z województwa świętokrzyskiego,
branżyści/przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, naukowcy/pracownicy jednostek badawczych i
instytutów naukowych i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany.
Cel: transfer najnowszej i kompleksowej wiedzy
z zakresu agrotechniki, ochrony i doboru odmian
w uprawach zbóż oraz bobowatych gruboi drobnonasiennych,
w tym
soi,
a także
stosowanych
w tym
rodzaju
produkcji
innowacyjnych
rozwiązań
technicznych
i technologicznych. Zaprezentowanie w praktyce
najnowszych
odmiany
roślin
zbożowych
i bobowatych
na
przykładzie
wzorcowo
prowadzonych upraw w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa
Odmianowego
oraz
zapoznanie z zasadami integrowanej ochrony, ze
szczególnym
uwzględnieniem
identyfikacji
organizmów szkodliwych i określeniem progów
szkodliwości
(dla
szkodników,
chorób,
chwastów). Nawiązanie kontaktów między
producentami zbóż, branżystami zajmującymi się
produkcją roślinną z doradztwa rolniczego i
naukowcami/pracownikami Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany, które zapewnią transfer wiedzy i mogą stać
się podwaliną dla nowych inicjatyw (badań, metodyk, doświadczeń).
Relacja:
Konferencje rozpoczęła Pani Ewa Kotarska, dyrektor SDOO w Słupi, która przedstawiła zadania jakie realizuje
Stacja, dokładnie omówiła organizację doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz
zasady i cel tworzenia list zalecanych, a także ocenę nowych odmian uprawianych w warunkach klimatycznoglebowych punktów badawczych. Przedstawiła ona również Inicjatywę białkowa COBORU tj. zwiększenie liczby
doświadczeń w celu utworzenia list zalecanych odmian dla roślin bobowatych grubonasiennych. W trakcie dyskusji
Krzysztof Domagała, pracownik ŚODR Modliszewice, zwrócił uwagę, że prawidłowy dobór odmian o zwiększonej
odporności na choroby oraz integrowana ochrona roślin i zrównoważone zasady nawożenia to podstawy rolnictwa
zrównoważonego, które pomogą rolnikom realizować cele zielonego ładu KE oraz że sama uprawa roślin
bobowaytch poprawi bilans pasz białkowych w gospodarstwie. Piotr Witczak, Kierownik działu TPRID ŚODR
Modliszewice, przekazał rolnikom informacje, że najnowsze odmiany oraz nowoczesne technologie to postęp w
plonowaniu i zwiększenie dochodów rolników. W warunkach polowych omówił najnowsze technologie uprawy
zbóż i bobowatych, najnowsze odmiany, problemy w uprawie oraz zasady integrowanej ochrony zbóż i
bobowatych. W trakcie wykładu zwrócono uwagę na prawidłowe rozpoznanie agrofagów, odpowiedni wybór
preparatów oraz warunki ich prawidłowego stosowania tj. określenie progu szkodliwości i dokładne precyzyjne
wykonanie zabiegów.W części warsztatowej Konrad Radwan, pracownik Stacji SDOO, prezentował prowadzone
doświadczenia z bobowatymi: soją grochem, bobikiem, łubinami żółtym i wąskolistnym oraz ze zbożami ozimymi i
jarymi. W czasie lustracji doświadczeń zwracano uwagę na nowości stosowane w agrotechnice, nowe środki
ochrony roślin i nawozy oraz nowe problemy w uprawach i metody ich rozwiązania. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć
się więcej
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5. Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji
lubelskich ziół oraz dobre praktyki mazowieckich
pszczelarzy
Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Data: 05-09.07.2021 r.
Miejsce: Sosnówka – Dolina Zielawy
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolników, mieszkańców obszarów
wiejskich, ekologów, przetwórców, specjalistów LODR oraz
jednostek naukowych, producentów zainteresowanych
innowacjami rolniczymi znającymi specyfikę oraz problemy
terenu woj. lubuskiego.
Cel: zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich
w zakresie uprawy ziół jako alternatywnego źródła dochodu w
gospodarstwie rolnym oraz wykorzystania ziół w żywieniu
człowieka i hodowli zwierząt. Przekazanie wiedzy
mazowieckich pszczelarzy i zastosowanych przez nich
rozwiązań w tematyce pszczelarskiej.
Relacja:
Pierwszym przystankiem na trasie było gospodarstwo ekologiczne Państwa Ewy i Petera Stratenwerthów w
Grzybowie - laureata I miejsca w konkursie ogólnopolskim na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” w 2020 r.
W gospodarstwie uprawiane są zboża oraz utrzymywane jest niewielkie stado kóz i krów z przeznaczeniem na
mleko. Z uzyskanego ziarna gospodarze wypiekają chleb we własnej piekarni. Z kolei mleko wykorzystywane jest
do produkcji serów.
Kolejny dzień rozpoczęto od wizyty w gospodarstwie
Pani dr Barbary Baj-Wójtowicz w Sosnówce - Dolina
Zielawy, jednej z najlepszych w kraju specjalistek od
uprawy agroleśnej. Uczestnicy wzięli udział w
warsztatach praktycznych z zakresu prowadzenia
upraw agroleśnych założonych w ramach projektu
badawczo – wdrożeniowego działania „Współpraca”
pn. „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i
dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. W trakcie
warsztatów Pani doktor zaprezentowała w jaki sposób
powinno się dobierać gatunki do uprawy oraz
przedstawiła szereg korzyści wynikających z
prowadzenia upraw w systemie agroleśnym. Należą do
nich pozytywne oddziaływanie na mikroklimat za
sprawą obecności drzew i krzewów. W ich pobliżu
następuje obniżenie temperatury powietrza przy jednoczesnym wzroście wilgotności co pozytywnie wpływa na
rosnące w pobliżu rośliny. Ponadto odpowiedni dobór gatunków pozwala na wzrost plonów i odporności na
szkodniki za sprawą allelopatii. Bardzo ciekawym przykładem była uprawa alejowa róży owocowej wraz z maliną
moroszką. Pierwszy z gatunków ze względu na wszechstronne wykorzystanie, cieszy się dużą popularnością.
Znacznie bardziej interesującą rośliną jest malina moroszka. Po warsztatach skosztowano przetworów, past,
konfitur, herbatek ziołowych i owocowych, serów, chlebów i ciast regionalnych, które zostały sporządzone z
surowców zebranych w gospodarstwie. Ostatnim punktem dnia był wykład Pani doktor Barbary Baj-Wójtowicz na
temat systemów agroleśnych wraz z przykładami ich zastosowania w produkcji rolniczej. W jego trakcie
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poznaliśmy także zasady projektowania upraw alejowych w systemach agroleśnych, które miały się nam przydać
na warsztatach, kolejnego dnia. Przy tym, zapoznaliśmy się z innowacyjnym kierunkiem zastosowania
agroleśnictwa w świetle założeń Europejskiego Nowego Ładu oraz zmian preferencji konsumentów, w tym
przewagi konkurencyjnej produktów agroleśnictwa.
W trzecim dniu wyjazdu studyjnego wybrano się do
Krainy Rumianku w Hołownie, prowadzonej przez
Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego.
Kraina Rumianku jest wioską tematyczną gdzie
możemy zobaczyć jak żyli dawniej ludzie w tych
rejonach czy wziąć udział w warsztatach zielarskich,
tkackich czy ceramicznych i zapoznać się z
informacjami na temat zbioru i wykorzystania ziół, w
tym popularnego rumianku. Ogromne wrażenie zrobiły
przepiękne drewniane budynki kryte słomą wraz z
malowidłami na ścianach w poszczególnych
wnętrzach. W jednej z chat wysłuchano wykładu
założycielki Stowarzyszenia poświęconego zbiorom,
uprawie i wykorzystaniu całej gamy dostępnych ziół.
Pani Prezes podzieliła się bogatą wiedzą w zakresie
właściwości i zastosowaniu ziół w ziołolecznictwie.
Wieczorem odbyła się prelekcja Pani doktor Barbary Baj-Wójtowicz poświęcona tematyce działania „Współpraca”.
Pani doktor przekazała cenne informacje w przedmiocie utworzonej grupy operacyjnej Agroleśnictwo w Dolinie
Zielawy, biorącej udział w I naborze wniosków, dokumentacji wnioskowej oraz poszczególnych etapach
rozliczeniowych z ARiMR w ramach projektu.
Kolejnego dnia odbył się wyjazd do słynnych
Darów Natury – Zielonego Zakątka w
Korycinach,
gospodarstwa
Mirosława
Angielczyka. To wyjątkowe miejsce o
powierzchni prawie 20 ha skupia wyjątkową
historię Podlasia. Można tu znaleźć
charakterystyczne dla regionu zabudowania,
rękodzieło
ale
przede
wszystkim
wszechobecne zioła. To właśnie one są
tematem przewodnim wszystkich elementów
kompleksu turystycznego, którego serce
stanowi Podlaski Ogród Botaniczny. Zebrano
tutaj 1500 gatunków roślin leczniczych i
aromatycznych, w tym takich znajdujących się
pod ochroną. Wizytę rozpoczęto od
zwiedzania wraz z przewodnikiem całego
kompleksu Ogrodu Botanicznego. Następnie
przyszła kolej na indywidualne warsztaty herbaciane, podczas których wskazano jakie działanie mają poszczególne
zioła i jak komponować z nich mieszanki dla osiągnięcia specyfiku o dedykowanych właściwościach.
Kolejny punkt programu to wizyta w gospodarstwie pasiecznym koło Sochaczewa prowadzonym przez Pana
Zbigniewa Łukasiewicza, który jest prezesem Powiatowego Koła Pszczelarzy w Sochaczewie. Pan Zygmunt
wyspecjalizował się w przyrządzaniu różnych gatunków miodu i produktów pszczelarskich. Byliśmy pod ogromnym
wrażeniem jego ogromnej wiedzy i cieszymy się, że mogliśmy dowiedzieć się od niego wielu ciekawych rzeczy
odnośnie prowadzenia pasieki i produkcji miodu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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6. Pierwsza Podlaska Akademia Serowarska
Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Data: 06.07.2021
Miejsce: Podlaskie Centrum Technologii Rolno – Spożywczych
Forma: szkolenia, gala

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych, wytwórcy produktu regionalnego, przedstawiciele
podmiotów świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane tematyką.
Cel: podniesienie wiedzy z zakresu promocji krótkich łańcuchów dostaw żywności, nowych/ulepszonych metod
produkcji sera, innowacyjnych sposobów marketingu sprzedaży produktów serowarskich wytwarzanych na
poziomie gospodarstwa.
Relacja:
Pierwszym etapem projektu były szkolenia w
Podlaskim
Centrum
Technologii
Rolno
–
Spożywczych. Uczestnicy w trakcie warsztatów
zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę serowarską.
W kolejnym etapie każdy z biorących udział w
projekcie miał przygotować swój własny ser.
Wszystkie wyroby zostały zgłoszone do konkursu,
którego podsumowanie odbyło się na uroczystej Gali.
Przeglądu serów dokonało Jury.
Komisja oceniła sery i wyłoniła laureatów. Do
konkursu zostało zgłoszonych 46 serów, 23 bez
dodatków i tyle samo z dodatkami. Oceniający brali
pod uwagę smak, konsystencję oraz wygląd
zaprezentowanych serów. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
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7. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach
wiejskich
Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Data: 09.07.2021 r.
Miejsce: Szyszyńskie Holendry (powiat koniński)
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby
zainteresowane tematyką
Cel: promowanie działalności zagród edukacyjnych jako przykładu innowacyjności w zakresie przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich.
Relacja:
Wyjazd odbył się do działającej zagrody
edukacyjnej w Szyszyńskich Holendrach
(powiat koniński). Gospodarstwo, która
zajmuje
się
profesjonalną
hodowlą
zagrodową alpak. Właściciel pan Piotr
Pietrzykowski wraz z małżonką panią Martą,
z pasją i zaangażowaniem, w trakcie wizyty
przedstawili
najważniejsze
informacje
dotyczące hodowli alpak. Uczestnicy mogli
karmić te przemiłe zwierzęta, które jak się
okazało są bardzo zaprzyjaźnione z
człowiekiem. Po krótkiej, ale bardzo
treściwej prezentacji gospodarstwa i
przedstawieniu pomysłu na biznes państwo
Pietrzykowscy
pokazali
w
ramach
warsztatów sposoby różnicowania pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Odpowiadali na szereg
pytań, które pojawiły się w trakcie prezentacji. W zasadzie wszystko w tym gospodarstwie „kręci się” wokół
zwierząt. Hodowla alpak jest tutaj na pierwszym miejscu a miłość do zwierząt promieniuje niczym tegoroczne,
letnie słońce, które tego dnia pojawiło się w trakcie pobytu w gospodarstwie, choć czarne chmury i deszcz nie
zapowiadały takiej pogody. Alpaki to nie jedyne zwierzęta, jakie można zobaczyć w tym gospodarstwie. Poza
hodowlą alpak gospodarze prowadzą inną pozarolniczą działalność m.in. warsztaty dla osób chcących rozpocząć
taki rodzaj działalności. Ich profesjonalizm sprawia, że goszczą uczniów szkół rolniczych, studentów, zootechników
a także techników weterynarii.
Pani Marta, żona gospodarza, prowadzi warsztaty z
przędzenia na kołowrotku, które idealnie wpisują się w
temat naszego wyjazdu. Uczestnicy wyjazdu mogli
zobaczyć na własne oczy jak z wełny alpak powstaje
włóczka. Wełna alpaki jest bardzo przyjemna w dotyku i
bezzapachowa, ponieważ nie zawiera lanoliny. Pani Marta
prowadzi także warsztaty z filcowania, na których uczestnicy
mogą przygotować szal, czapkę oraz rękawiczki. Jak
twierdzi cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W
gospodarstwie znajduje się także sklep, w którym można
nabyć pamiątki z alpakami. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć
się więcej
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8. Produkcja win musujących w małej winiarni
Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data: 11-14.07.2021 r.
Miejsce: Niemcy
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: dolnośląscy winiarze, rolnicy, mieszkańcy obszarów
wiejskich, właściciele gospodarstw agroturystycznych, doradcy, osoby
zainteresowane podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na
obszarach wiejskich.
Cel: umożliwienie dolnośląskim winiarzom skorzystania z fachowej
wiedzy i doświadczeń niemieckich winiarzy z regionu Hesja, na którym
funkcjonuje ponad 400 winnic. Transfer wiedzy z nauki do praktyki w
oparciu o profesjonalną bazę dydaktyczną i innowacyjne przedsięwzięcia,
stanowiące źródło inspiracji dla uczestników.
Relacja:
Przez cztery dni 25 dolnośląskich winiarzy poznawali metody produkcji
stosowane przez niemieckich rolników. Podczas spotkania w Instytucie
Enologii Uniwersytu Geisenheim dr Matthias Schmitt, omówił odmiany
winorośli i metody produkcji win musujących, półmusujących, rodzaje win, procesy fermentacji, parametry, rodzaje
korków, kapsli, zakrętek, sposoby i warunki przechowywania. W dalszej części zaprezentowano tematy związane
z usługami winiarskimi, zagadnienia prawno-podatkowe, aspekty wprowadzania do obrotu, a także zakres
sprzedaży, smakowe odczucia i preferencje konsumenckie opracowane na podstawie przeprowadzonych badań.
Uzupełnieniem szkolenia były wizyty w trzech winnicach specjalizujących się w produkcji sektów. Zamek
Wackerbarth to pierwsza w Europie winnica z atrakcjami dla gości. Posiadająca 850-letnią historię uprawy
winorośli w Saksonii, 90-hektarowa winnica jest położona na glebach lessowych i powulkanicznych, zawierających
dużo żelaza, co przekłada się na specyficzny smak wytwarzanych win. W tutejszej wytwórni szampana, jednej z
najstarszych w Niemczech, odbywa się fermentacja winogron aż do uzyskania klasycznego, musującego napoju.
Winnica Weingut Sektkellerei Uwe Kreuter jest
położona na stokach o 60% kącie nachylenia.
Właściciel zajął się produkcją ekologicznych win
musujących, których na tym terenie był prekursorem.
Rocznie wytwarzanych jest 16-18 tysięcy butelek –
głównie rieslinga oraz ekologiczne soki.
Weingut w Ediger-Eller to niewielka, dwuhektarowa
winnica, prowadzona przez Petera Göbela. Ze względu
na niewielki areał, nie posiada własnych maszyn,
dlatego korzysta w usług wyspecjalizowanych firm,
które posiadają profesjonalny sprzęt, dostosowany do
pracy na bardzo stromych zboczach.
Właściciel drugiej winnicy położonej w tej samej miejscowości, kładzie szczególny nacisk na marketing. Jedno z
win nosi nazwę „rybie tarasy”, którą zawdzięcza nazwie miejscowości, z której pochodzi mama właściciela,
położonej u stóp wzgórza, na którą ptactwo zrzucało resztki ryb wyłowionych z rzeki. Podczas spotkania podkreślił,
jak ważny jest kontakt z klientem, bezpośrednia rozmowa i budowanie relacji. Dlatego właściciele winnicy sami
dostarczają zamówione wina do swoich klientów.
Santkellerei Marquel to również niewielka winnica i winiarnia specjalizująca się w produkcji win musujących.
Właściciel, oprócz produkcji własnych win, świadczy usługi innym winiarzom, którzy nie posiadają odpowiedniego
sprzętu i zaplecza. Rocznie produkuje około 90 tysięcy butelek. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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9. Dobre przykłady zastosowania OZE w gminach
Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
Data: 12-14.07.2021 r.
Miejsce: Kraków oraz okolice (województwo małopolskie)
Forma: szkolenie z wyjazdem studyjnym
Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy
jednostek
doradztwa
rolniczego,
rolnicy,
samorządowcy, mieszkańcy województwa opolskiego.
Cel: ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami
uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich poprzez
efektywną promocję innowacyjnych praktyk z zakresu
odnawialnych
źródeł
energii oraz gospodarki
niskoemisyjnej. Stworzenie możliwości wymiany
doświadczeń z zakresu odnawialnych źródeł energii,
zwiększenia udziału zainteresowanych stron we
wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.

Relacja:
Uczestnicy szkolenia wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i
Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH Laboratorium w Miękini oraz wykładach, które prezentowane były w
Krakowie.
Tematy jakie zostały poruszone podczas trzy dniowego szkolenia to:
➢ Pompy ciepła: zasada działania, budowa i rodzaje pomp ciepła do C.O i C.W.U., efektywność energetyczna
oraz koszty eksploatacji, aspekty termomodernizacji, rodzaje dolnych źródeł, aspekty właściwego doboru
pomp ciepła,
➢ Instalacje fotowoltaiczne – podstawy funkcjonowania oraz układy optymalizacji produkcji energii
elektrycznej, systemy off- i on-grid. Podstawy działania i projektowania,
➢ Idea „Dom bez rachunków” czyli połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką,
➢ Oprowadzanie po ośrodku wraz z prezentacją systemów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych;
➢ Prelekcja w laboratorium biomasy POLoNEs (Przyczyny, Ograniczanie i Likwidacja Niskiej Emisji), różnica
pomiędzy klasami kotłów, Uchwały antysmogowe,
➢ Warsztaty wiedzy z zakresu biomasy – możliwości wykorzystania do celów energetycznych,
➢ Analiza podstawowych trendów i dobrych praktyk światowych w zakresie klastrów energii,
➢ Innowacje w Małopolsce, przykłady wsparcia mikro przedsiębiorców w gminach na terenie województwa.
Było to bardzo ważne szkolenie z zakresu ochrony
środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł
energii. Uczestnicy szkolenia poznali wiele cennych
informacji, które w dużej mierze przyczynią się do rozwoju
odnawialnych źródeł energii w naszym województwie.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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10.

Stare odmiany zbóż szansą poprawy konkurencyjności

gospodarstw ekologicznych
Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Data: 14-15.07.2021 r.
Miejsce: Rytwiany
Forma: konferencja
Grupa docelowa: rolnicy z woj. świętokrzyskiego zajmujący się produkcją ekologiczną lub chcący przystąpić
do rolnictwa ekologicznego, przedstawiciele instytutów badawczych, jednostek naukowych i doradczych, firm i
innych podmiotów działających na rzecz rolnictwa ekologicznego z województwa świętokrzyskiego.
Cel: przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu uprawy starych odmian zbóż o wysokich walorach
prozdrowotnych (agrotechnika, walory uprawowe, technologia uprawy, zdrowotność) oraz o sposobach ich
wykorzystania i przetwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w produkcji ekologicznej.
Zaprezentowanie rolnikom z województwa świętokrzyskiego korzyści wynikających z uprawy starych odmian zbóż
oraz da możliwość stworzenia sieci kontaktów (nawiązania współpracy) między gospodarstwami, które chcą
uprawiać takie rodzaje zbóż oraz jednostkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się takimi uprawami.
Relacja:
W pierwszym dniu konferencji wysłuchano wykładów
prof. dr hab. Jerzego Czembora z Instytutu Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu
Badawczego (IHAR-PIB) w Radzikowie. Profesor
przedstawił charakterystykę i dobór starych odmian
zbóż do uprawy w gospodarstwach ekologicznych.
Wykładowca podkreślał, że „…dobrze ułożone
zmianowanie pozwala zwiększyć plony o 5-20%, a to
pozwala na ograniczenie zużycia środków produkcji, co
w efekcie daje lepszą zdrowotność roślin i mniejsze
zachwaszczenie. Płodozmian ekologiczny powinien być
tak skonstruowany, by gleba przez cały okres
wegetacyjny była przykryta roślinnością, by nie została
zdominowana przez chwasty”. Uczestnicy konferencji
mogli się również dowiedzieć, jak poprawić strukturę gleby i właściwości retencyjne gleby, aby móc zapobiegać
suszy rolniczej. Roślinami, które mogą wspomóc nas w tym działaniu są bobowate grubonasienne. W trakcie
konferencji omówione zostały również aspekty ekonomiczne wykorzystania starych odmian zbóż w
gospodarstwach ekologicznych. Ostatni z cyklu wykładów dotyczył e-usług wspomagających dobór gatunków i
odmian do uprawy. Zostały zaprezentowane dwie aplikacje, m.in. aplikacja „wybór odmiany”, która umożliwia
wdrażanie strategii bioróżnorodności w rolnictwie poprzez wybór gatunku i odmiany najbardziej wskazanej do
uprawy na wskazanej przez użytkownika aplikacji działce rolnej.
W drugim dniu uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania
praktycznej strony uprawy oraz przetwórstwa dawnych odmian
zbóż w gospodarstwie ekologicznym „Ekorab” państwa Elżbiety
i Bogdana Charów z Jasienia w powiecie staszowskim. Pan
Bogdan oprowadził grupę po swoich polach i opowiedział o
technologii uprawy starych odmian zbóż. Uczestnicy konferencji
dowiedzieli się również jakie zabiegi agrotechniczne stosuje
rolnik w celu wzbogacenia gleby w substancje organiczne, a
także jak walczy z chwastami w swoim gospodarstwie. Kliknij
tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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11.

Rolniczy Handel Detaliczny i przetwórstwo żywności

na niewielką skalę
Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Data: 15.07.2021 r.
Miejsce: woj. lubuskie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby
zainteresowane tematyką.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego i prowadzenia przetwórstwa
produktów rolnych na niewielką skalę w gospodarstwie oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań w
przetwórstwie żywności. Poprzez promowanie małego przetwórstwa operacja wspiera tworzenie krótkich
łańcuchów dostaw.
Relacja:
W miejscowości Swarzynice Państwo Waszkowiak
sprzedają produkty mięsne. Mięso pochodzi z ich
gospodarstwa,
korzystają
wyłącznie
z
pasz
pochodzących z ich pól . Przy wyrobach pracuje tylko
rodzina, wykorzystują tylko naturalne składniki i
przyprawy, co gwarantuje niepowtarzalny smak i aromat.
Wyroby są zawsze świeże i zdrowe, ponieważ to nie
produkcja i sprzedaż hurtowa tylko detaliczna na
niewielką skalę. Dbałość o jakość to atutu gospodarstwa
Państwa Waszkowiaków. W ofercie mają min. kiełbasę
wieprzową, śląską, drobiową, polską surową wędzoną,
swojską, białą surową, kabanosy oraz salceson,
kaszanka, pasztety, szynkę i boczek wędzony, schab
pieczony z przyprawami. Właściciele zwracali uwagę na
dużą ilość dokumentacji związaną z prowadzeniem RHD.
Sery ze „świerkowej doliny” to drugi przystanek grupy
uczestników. W Rogatym Ranczu w miejscowości
Sierczynek prowadzonym przez Agnieszkę i Dobromira
Mazurek
skosztowano
produkty
nabiałowe.
Gospodarstwo specjalizuje się w serach krowich, kozich
oraz mięsie wołowym. Pani Agnieszka opowiedziała o
początkach przygody z serami. Asortyment jest
imponujący min. : ser gouda marchewkowy, sery
podpuszczowe z różnego rodzaju posypkami, ser feta,
gouda Kozia Łąka, farmerskie gouda, ser zielonek,
twarożki, ser Boromir (wysoko dogrzewany typu
górskiego).
Podziw i ogromy szacunek dla odwiedzanych
gospodarstw, ponieważ są stworzone przez ludzi z
ogromną pasją. Ich produkty są najwyższej jakości, która
sama się broni. Tylko trzeba zacząć od pola. Dbałość o
uprawy poprzez stosowanie nawozów naturalnych, a środki ochrony i nawozy mineralne w ilościach koniecznych
i niezbędnych. Żywienie zwierząt taką paszą to gwarancja otrzymania składników wysokiej jakości, a następnie
produktów również wysokiej jakości. W tych dwóch gospodarstwach to jest prowadzone z niezwykłą dbałością.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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12.

Przeciwdziałanie skutkom suszy w uprawach warzyw

gruntowych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań
Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Data: 19-20.07.2021 r.
Miejsce: Skierniewice
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy z woj. świętokrzyskiego specjalizujący się w produkcji warzyw gruntowych,
przedstawiciele instytucji naukowych, w tym nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele grup producenckich i
rolniczych jednostek doradczych z województwa świętokrzyskiego.
Cel: transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych przeciwdziałającym
skutkom suszy w zakresie uprawy warzyw gruntowych, a także wymiana doświadczeń między rolnikami z tej
branży i przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych, które przyczynią się do nawiązania partnerskiej
współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami sfery naukowe i doradczej oraz 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, m.in. poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań będących efektem nawiązanej współpracy.
Relacja:
W pierwszym dniu uczestnicy wyjazdu wysłuchali bloku wykładów, który przeprowadził prof. dr hab. Waldemar
Treder - kierownik pracowni nawadniania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pierwszy wykład dotyczył
internetowej platformy wspomagania decyzji nawodnieniowych i zasad integrowanego nawadniania roślin, ze
szczególnym uwzględnieniem warzyw gruntowych. Prelegent przedstawił zasady oszczędnego gospodarowania
wodą na wszystkich etapach jej wykorzystania; zasady nawadniania roślin według wiarygodnych kryteriów; zasady
dbałości o jakość wody. W trakcie wykładu rolnicy zapoznali się z platformą internetową
www.nawadnianie.inhort.pl, na której znajduje się m.in. kalkulator nawadniania roślin, za pomocą którego można
dokonać obliczeń ilości wody potrzebnej do nawadniania konkretnego/wybranego gatunku roślin. Kolejny temat
wykładów dotyczył sposobu pomiaru wilgotności gleby i efektywności nawadniania roślin. W dalszej części bloku
wykładowego rolnicy dowiedzieli się o innowacyjnych systemach nawodnieniowych jak: deszczownie, linie i taśmy
kroplujące, zraszacze i ujęcia wodne. Tego samego dnia dr hab. Jadwiga Treder - kierownik Zakładu uprawy i
nawożenia roślin ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa - zaprezentowała różne systemy nawodnieniowe,
zainstalowane w uprawach warzyw gruntowych, na poletkach doświadczalnych Instytutu.
Drugi dzień wyjazdu studyjnego rozpoczął się
od wizyty w Zakładzie Doświadczalnym Szkoły
Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w
miejscowości Żelazna k. Skierniewic. Dyrektor
Zakładu Paweł Wołoszyn krótko przedstawił
historię Zakładu, jego główne cele i kierunki
działania. Część terenową (praktyczną)
przeprowadził z-ca dyrektora Michał Topolski.
W ciekawy sposób przybliżył wszystkim
zainteresowanym zasady funkcjonowania
Zakładu, ale też odpowiadał na wiele pytań
zadawanych przez rolników, dotyczących
nawadniania warzyw i nie tylko.
W Grabicach k. Skierniewic wizytowane było
kolejne
gospodarstwo
z
systemami
nawodnieniowymi w uprawach warzyw Krzysztofa Żatkiewicza. W obu gospodarstwach zapoznano się nie tylko z
systemami nawodnieniowymi, ale także z zasadami funkcjonowania takich gospodarstw ze strony ekonomicznej i
logistycznej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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13.

„Dojrzeć do serowarstwa” w ramach Zespołu

tematycznego związanego z serowarstwem
Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data: 23.07.2021 r., 27.08.2021
Miejsce: Bawaria; Wrocław
Forma: wyjazd studyjny; spotkanie
Grupa docelowa: rolnicy, producenci rolni, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich i inne osoby
zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków
dostępnych w ramach działania „Współpraca", zainteresowane prowadzeniem lokalnego przetwórstwa oraz
realizacją przedsięwzięć w zakresie produkcji, promocji wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej
jakości w oparciu o zasadę krótkich łańcuchów dostaw
Cel: poszukiwanie partnerów KSOW chcących realizować innowacyjne projekty w ramach działania
"Współpraca", a zatem w swoim założeniu ma przysłużyć się tworzeniu grup operacyjnych EPI na rzecz innowacji
w zakresie serowarstwa.
Relacja:
Uczestnicy wyjazdu skorzystali z wiedzy bawarskich
serowarów, ucząc się technologii wytwarzania serów.
Wizyty w serowarniach były okazją do podpatrzenia
produkcji serów z mleka koziego, krowiego i owczego.
Dolnośląscy serowarzy mieli okazję poznać, jak działa
serowarnia Ziegenhof Lenggries-Winkl, produkująca
wyroby z koziego mleka. W 2009 roku właściciele
otrzymali nagrodę środowiskową miasta Bad Tölz za
wzorowe wyniki w ochronie środowiska i przyrody.
Produkują około 20 rodzajów sera z koziego mleka.
Oprócz serów właściciele sprzedają mięsne wyroby z
koziny i surowe kozie mięso.
Kolejną serowarnią, którą odwiedzili uczestnicy wyjazdu
była Naturkäserei Tagernseerland eG. Działa ona od
2010 roku w formie spółdzielni i przerabia dziennie 6,5 tys. litrów mleka krowiego od zrzeszonych rolników z
regionu jeziora Tagernsee. Serowarnia produkuje przede wszystkim świeże sery miękkie i twarde, a także jogurt i
świeże mleko.
Drugiego
dnia
serowarzy
zwiedzili
gospodarstwo Anderlbauer we Frasdorf, które
istnieje od XVI wieku. Jego powierzchnia to
dziś 13 ha łąk i 1 ha lasu. Uczestnicy wyjazdu
mogli zapoznać się z technologią produkcji
serów krowich, kozich i owczych. Serowarnia
wytwarza kilkanaście rodzajów sera w tym sery
pleśniowe, twarogi, twardy ser górski.
Wszystkie wytwarzane są starą tradycyjną
metodą. Dodatkowo w gospodarstwie znajduje
się mała ubojnia owiec, dzięki temu
produkowane są owcze wyroby mięsne.
Właściciele prowadzą również warsztaty
pszczelarskie i serowarskie.
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Hofkäserei Stroblberg to gospodarstwo rodzinne, które od ponad 100 lat należy do rodziny Neuner. Jest położone
w malowniczej okolicy pełnej pastwisk. Początkowo było to gospodarstwo sadownicze, później pojawiło się bydło,
a serowarnia w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Sery są wytwarzane z surowego mleka od własnych
ekologicznych krów. Krowy przebywają na pastwiskach od maja do grudnia. Gospodarstwo specjalizuje się w
produkcji serów dojrzewających oraz ręcznie wytwarzanych serów pleśniowych. Sery dojrzewają w naturalnej
piwnicy. W serowarni powstaje 25 rodzajów sera. Na terenie gospodarstwa znajduje się niewielki sklepik. Sery
sprzedawane są również na targach i w sklepach z żywnością ekologiczną.
Stie Alm to ostatnia serowarnia w
Bawarii, która odwiedzili dolnośląscy
rolnicy. Leży ona na wysokości 1500 m
n.p.m. Gospodarze dzierżawią krowy
od czerwca do września. Z surowego
mleka,
w
miedzianym
kotle
ogrzewanym
gazem,
wytwarzają
dojrzewające sery górskie oraz sery
świeże i pleśniowe. Krążki serowe
dojrzewają
w
podziemiach
w
temperaturze
10-12⁰
C,
przy
wilgotności 85%.
Codzienne wizyty w serowarniach dały
uczestnikom możliwość podpatrzenia
zaplecza i poszerzenia wiedzy z
zakresu
serowarstwa,
a
także
porównania
technologii
produkcji
serów oraz wyposażenia polskich i
bawarskich serowarni. Kliknij tutaj,
aby dowiedzieć się więcej

27 sierpnia w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się Spotkanie Zespołu tematycznego
związanego z serowarstwem „Dojrzeć do serowarstwa”.
Spotkanie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki. Wzięli w nim udział rolnicy, producenci rolni, doradcy,
mieszkańcy obszarów wiejskich i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich.
Spotkanie było podsumowaniem wyjazdu studyjnego do Bawarii. Uczestnicy wyjazdu dzielili się swoimi
spostrzeżeniami oraz wiedzą, którą zdobyli podczas pobytu w Niemczech. Zaprezentowanie rozwiązań z
niemieckich gospodarstw produkujących sery oraz technologii dotyczącej przetwórstwa mleka, nawiązywanie
nowych kontaktów i wymiana wiedzy sprzyjają rozwojowi serowarstwa na Dolnym Śląsku.
W drugiej, teoretycznej części spotkania, Przemysław Rutkowski wygłosił wykład na temat procesu produkcyjnego
serów twardych i zastosowania kultur dodatkowych do dojrzewania na maź. Waldemar Krzymowski z Polskiej
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawił czynniki wpływające na skład mleka, pod kątem
produkcji serów.
Na koniec Mariusz Dobies zaprezentował możliwości produkcyjne małych przeżuwaczy, wpływające na
przydatność mleka do przetwórstwa. A o rozwoju serowarstwa na Dolnym Śląsku mówiła lekarz weterynarii Beata
Lebiedzińska. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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14.

V Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z

zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego. Wyjazd
studyjny „Rolnicze rzeźnie"
Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data: 20-21.07.2021 r.
Miejsce: Rudnica, Radomierz
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: dolnośląscy rolnicy, producenci, hodowcy bydła, doradcy, przedstawiciele świata nauki,
mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką
Cel: zapoznanie uczestników z działaniem "Współpraca" oraz możliwościami wdrażania innowacyjnych
projektów. W późniejszym okresie zaś, do tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na realizację
innowacyjnych projektów, związanych z chowem i hodowlą bydła mięsnego. Umożliwienie poznania, wymiany
wiedzy i doświadczeń, pomiędzy dolnośląskimi rolnikami, hodowcami bydła, doradcami, przedsiębiorcami czy
przedstawicielami świata nauki. Bezpośredni wpływ na wybór tematów omawianych podczas kolejnych spotkań,
ukierunkowanych na ich potrzeby.
Relacja:
Pierwszego dnia spotkania właściciele
gospodarstwa Lubuskie Angusowo, Karina i
Tomasz Jakiel, mówili o możliwościach
poprawy efektywności i zwiększenia
dochodów w gospodarstwach rolnych.
Farma Lubuskie Angusowo powstała w 2015
roku. Pan Tomasz z doświadczeniem w
pracy w branży telekomunikacji mobilnej,
postanowił zainwestować oszczędności w
farmę, jakiej w Polsce nigdzie nie widział.
Pierwszym krokiem była odbudowa gleby, a
tym
samym
zwiększenie
potencjału
plonowania. Zanim właściciele zdecydowali
się na uruchomienie gospodarstwa, przez
dwa lata przygotowywali się, uczestnicząc w
wielu spotkaniach, szkoleniach i wyjazdach.
Zdecydowali się na hodowlę bezrogiego bydła mięsnego rasy Angus, którą cechuje łagodne usposobienie. Dziś
fama to 18 ha ogrodzonych gruntów. Całość została podzielona na mniejsze kwatery, na których odbywa się
uporządkowany wypas zwierząt, takich jak bydło rasy Angus Czerwony, kozy i drób.
Gospodarstwo powstało kilka lat temu, ale może pochwalić się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, jak mobilne
kurniki czy wydłużenie okresu pastwiskowego poprzez przygotowanie kwater z kukurydzą. Celem właścicieli jest
edukacja konsumentów i uświadamianie im walorów prozdrowotnych żywności wysokiej jakości. W swojej pracy
kierują się mottem „Kupuj lokalnie u swojego rolnika”.
W kolejnej części spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wymaganiami weterynaryjnymi
dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania rolniczych rzeźni. Beata Lebiedzińska, z Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Świdnicy omówiła dobre praktyki produkcyjne i dobre praktyki higieniczne obowiązujące w
rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw. Informacje dotyczyły liczby
pomieszczeń w rzeźni rolniczej i czynności, jakie mogą być wykonywane w tych pomieszczeniach; sposobu i
miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego; szatni lub miejsc zmiany odzieży i obuwia dla
pracowników rzeźni, a także tego, jakie zwierzęta mogą być poddawane ubojowi. Celem wprowadzenia
uproszczonych rozwiązań dla rzeźni rolniczych jest wspieranie rolników prowadzących produkcję zwierzęcą,
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zainteresowanych rozszerzeniem działalności o małe przetwórstwo, np. w ramach rolniczego handlu detalicznego,
czy działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Zdobytą wiedzę uczestnicy weryfikowali podczas wizyt
studyjnych.
Drugiego dnia grupa studyjna odwiedziła rolniczą rzeźnię w miejscowości Rudnica w powiecie ząbkowickim, która
funkcjonuje od października ubiegłego roku. Jest to jedyna rolnicza rzeźnia uruchomiona na terenie Dolnego
Śląska, która powstała w ramach nowych przepisów z 2020 roku. Wprowadzają one ułatwienia w zakresie
przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”
(rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw).
Właściciel gospodarstwa rolnego Szczypiorki,
Andrzej Szczypka prowadzi z żoną i przy pomocy
całej rodziny gospodarstwo rolne oraz zajmuje się
przetwórstwem w ramach rolniczego handlu
detalicznego. Gospodarze przywiązują dużą wagę
do jakości wytwarzanych produktów. Oprócz
przetworów owocowo-warzywnych oraz produktów
mlecznych
wytwarzają
produkty
mięsne.
Przyczyną, dla której zdecydowali się na
uruchomienie rolniczej rzeźni była duża odległość
od najbliższej ubojni zwierząt. Pokonywanie kilkuset
kilometrów było nieopłacalne przy niewielkiej skali
produkcji. Dziś, oprócz uboju zwierząt na własne
potrzeby, rzeźnia w Rudnicy prowadzi usługowo
ubój bydła, trzody i owiec. Na terenie Polski
powstały trzy rzeźnie rolnicze – w województwie
dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim.
Drugim odwiedzonym przez uczestników gospodarstwem była Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu
Przyrodniczego w Radomierzu. Radomierz to niewielka miejscowość tuż przed Jelenią Górą, położona u podnóża
Gór Kaczawskich w Sudetach Zachodnich.
Jedyna w Polsce górska jednostka badawczo-dydaktyczna jest od ponad 20 lat zarządzana przez absolwentkę
zootechniki na ówczesnej Akademii Rolniczej, Agnieszkę Frydrych-Gierszewską. Od początku istnienia hoduje się
tu krowy rasy charolaise. Stado liczące około 200 sztuk
powstało na bazie rodzimej, polskiej rasy biało-czerwonej przez
krzyżowanie wypierające. Krowy w każdym kolejnym pokoleniu
są kryte buhajami rasy charolaise, więc jej geny stopniowo
wypierają wszystkie inne.
Charolaise jest największą i najcięższą francuską rasą mięsną.
Dorosłe buhaje mogą ważyć nawet 1400 kg, krowy – 900 kg.
Krowy pasą się na pastwiskach, które nie są dodatkowo
nawożone czy dosiewane, a rośnie tam całe bogactwo roślin i
ziół. W zimie karmienie opiera się tylko na sianie, słomie i
sianokiszonce, którą stacja przygotowuje we własnym zakresie.
Łagodne góry są idealne do takiego chowu. Uczelnia ma w
Radomierzu 308 hektarów, z czego 120 ha to pastwiska.
W ramach projektu „Sieć edukacji żywieniowej dla
zrównoważonego rozwoju Euroregionu Nysa” w Stacji
Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu przeprowadzono
generalny remont. Powstała kuchnia dydaktyczna, sale
szkoleniowe i zaplecze noclegowe, z której korzystają
przyjeżdżający tu na praktyki studenci weterynarii na
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
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15.

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia

wspierające transfer wiedzy. Biogaz - zielona energia
Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Data: 21.07.2021 r.
Miejsce: Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy jednostki doradztwa
rolniczego, osoby zainteresowane tematyką.
Cel: ułatwianie transferu wiedzy w zakresie prowadzenia nowoczesnej produkcji rolnej oraz promocja dobrych
praktyk w obszarze nowoczesnych rozwiązań na przykładzie działalności Gospodarstw Demonstracyjnych.
Gospodarstwa Demonstracyjne są narzędziem wspierającym transfer wiedzy i ułatwiają upowszechnianie dobrych
praktyk rolniczych i produkcyjnych, w tym innowacyjnych rozwiązań.
Relacja:
Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalnego w
Przybrodzie
stanowiącego
własność
Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu może pochwalić się działalnością
innowacyjnej biogazowni. To właśnie wokół niej skupione
zostało szkolenie. Prezentację pod tytułem „Aspekty techniczne
małych i dużych biogazowni rolniczych. Jak eksploatować
biogazownię?” przedstawił prof. dr hab. Jacek Dach – pracownik
Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, który jest specjalistą w zakresie biologicznego
przetwarzania odpadów oraz naprawy i optymalizacji działania
biogazowni.
Uczestnikom wyjazdu zostało przybliżone zagadnienie
biogazowni. Budowa biogazowni rolniczych świetnie wpisuje się
w światowe trendy ekologiczne oraz strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Znacząco przyczynia się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki niej możliwe jest zagospodarowanie odpadów oraz zmniejszenie
śladu węglowego, o którym w ostatnim czasie tak dużo się mówi. Biogazownia to doskonały przykład gospodarki
o obiegu zamkniętym. Dodatkowym plusem jest uzyskanie produktu ubocznego, czyli pofermentu, który z
powodzeniem można stosować jako nawóz na pola.
Rolnicy mogli dowiedzieć się wielu praktycznych informacji oraz
wskazówek, w tym:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Jak zbudować biogazownię?
Jaki jest koszt jej budowy?
Jakie są koszty eksploatacyjne?
Jakiego zysku można spodziewać się po roku?
Jaka jest dzienna produkcja?
Przedstawiono również po krótce regulacje prawne.

Następnie wszyscy uczestnicy wraz z prezesem biogazowni
Mirosławem Michalakiem udali się, aby zobaczyć „od kuchni”,
jak wygląda biogazownia. Prezes przedstawił poszczególne
etapy produkcji biogazu. Opowiedział, jaka jest długość
produkcji oraz co tak naprawdę można zutylizować. Dużym
zaskoczeniem wśród uczestników była informacja, że nawet
gumy do żucia można zamienić w biogaz. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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16.

Wsparcie dla Tworzenia Lokalnych Partnerstw ds.

Wody
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Data: 28-29.07.2021
Miejsce: Mazowsze
Forma: wyjazd studyjny
Grupa
docelowa: przedstawiciele nauki,
jednostek doradztwa rolniczego, Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie,
administracji rządowej i samorządowej, osoby
zainteresowane tematem.
Cel: 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.
Relacja:
Grupa 28 koordynatorów i doradców ds. wody w ramach wyjazdu studyjnego odwiedziła miejscowość Całowanie
na Mazowszu, w której swoją siedzibę ma – firma Pana Krzysztofa Łuszczyka, działająca od 1981 roku a będąca
kontynuacją Zakładu Ślusarstwa i Mechaniki Maszyn Rolniczych założonego w roku 1948 przez ojca Wacława.
Siedziba ŁUKOMETu zlokalizowana jest na dwuhektarowej, ogrodzonej działce, na której znajdują się m.in.
głębinowa studnia, dwa stawy oraz szereg urządzeń służących do nawadniania. Jest to idealne miejsce do
prowadzenia zajęć praktycznych dotyczących doboru urządzeń do nawadniania. Krzysztof Łuszczyk i jego syn
Tomasz posiadają ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu potrzeb wodnych roślin, doboru urządzeń
do nawadniania oraz wiedzę techniczną, którą wykorzystują do produkcji nowych urządzeń na potrzeby rolnictwa,
w tym dla gospodarki wodnej. Za swoje innowacyjne działania zostali już e wielokrotnie nagradzani. Podczas zajęć
uczestnikom wyjazdu został przedstawiony sprzęt nawodnieniowy z dokładnym omówieniem zastosowania.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się jaki sprzęt należy zastosować przy nawodnieniach z wykorzystaniem wód
powierzchniowych np. stawów, jak i studni głębinowych. Mogli zobaczyć rozwiązania, które stosuje się na polach,
w taki sposób, aby zainstalowane urządzenia nie przeszkadzały w pracy maszynom rolniczym, np. zakrywane płytą
hydranty. Był też pokaz działania niektórych urządzeń. Przy omawianiu każdego urządzenia zwracano uwagę na
aspekty praktyczne wykorzystania danego sprzętu. Pobyt w miejscowości Całowanie zakończył się wizytą w
gospodarstwie Pana Grzegorza Łuszczyka, w którym znajduje się sad jabłoniowy oraz szklarnie, w których
produkuje się pomidory. Uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się z nawadnianiem kropelkowym jakie ma miejsce
w gospodarstwie.
Drugi dzień wyjazdu studyjnego to wyjazd w okolice miejscowości Grabów nad Pilicą, gdzie znajdują się prototypy
budowli piętrzących wodę w systemie melioracyjnym. Dr. hab. inż. Ryszard Oleszczuk z Katedry Kształtowania
Środowiska, Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, wprowadził uczestników w temat melioracji
wodnych i omówił zastosowane rozwiązania. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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17.

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia

wspierające transfer wiedzy. Zdrowe tłuszcze
Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Data: 29.07.2021 r.
Miejsce: Firma Semco, Śmiłowo
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: producenci rolni, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy jednostki doradztwa
rolniczego, osoby zainteresowane tematyką.
Cel: ułatwianie transferu wiedzy w zakresie prowadzenia nowoczesnej produkcji rolnej oraz promocja dobrych
praktyk w obszarze nowoczesnych rozwiązań na przykładzie działalności Gospodarstw Demonstracyjnych.
Gospodarstwa Demonstracyjne są narzędziem wspierającym transfer wiedzy i ułatwiają upowszechnianie dobrych
praktyk rolniczych i produkcyjnych, w tym innowacyjnych rozwiązań.
Relacja:
Firma Semco bazuje na produkcji olejów zawierających
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Należy
zaznaczyć, że oleje te są nierafinowane. Nasiona,
wykorzystywane do produkcji, pochodzą z polskiej hodowli.
Państwo Just wspierają pobliskich rolników, z którymi mają
podpisane kontrakty. Dzięki temu pozyskany surowiec cechuje
się jak najlepszą jakością i powtarzalnością. Właściciele
posiadają również własne odmiany zarejestrowane w
Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin. Są nimi lnianka
jara śmiłowska oraz cebula Stuttgarten Riesen.
Dzięki gościnności rodziny uczestnicy mogli osobiście zobaczyć,
jak wygląda proces tłoczenia lnianki na tłoczni hydraulicznej,
która ma 115 lat i nadal jest wykorzystywana w gospodarstwie
do produkcji oleju rydzowego. Olej ten ma niepowtarzalny smak i posiada oznaczenie „Gwarantowanej tradycyjnej
specjalności” (GTS). Pan Marcin Just opowiedział również, jak taki proces przebiega.
Doktor
Sylwia
Marszałkiewicz,
która
jest
pracownikiem
laboratorium
firmy
Semco,
przeprowadziła wykład na temat przydatności
technologicznej olei, systemu HACCAP (Hazard
Analysis and Critical Control Points) oraz sposobie
przechowywania. Była to solidna dawka wiedzy.
Pani Katarzyna Just opowiedziała uczestnikom o
zastosowaniu olei, właściwościach zdrowotnych oraz
możliwościach ich wykorzystania. Uczestnicy mieli
okazję oceny organoleptycznej wybranych rodzajów
oleju, w tym: konopnego, rydzowego, dyniowego,
lnianego, rzepakowego oraz oleju z czarnuszki.
Zwieńczeniem spotkania była możliwość wspólnego przygotowania z Panią Krystyną Just i skosztowania
przepysznych przystawek: szamotulskiego bankieciku pomidorowego, sałatki zielonej bomba, sałatki omega 3,
śledzika oraz cebulki w oleju rydzowym, a także ciasta zebra przygotowanego również na oleju rydzowym. Każda
z przystawek oczywiście zawierała drogocenny olej wyprodukowany przez firmę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć
się więcej
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18.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie postępu

biologicznego i ochrony przed patogenami w agrotechnice
ziemniaka – ocena zdrowotna odmian/ w ramach Krajowych
Dni Pola
Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Data: 04.08.2021 r.
Miejsce: gospodarstwo w Gostkowie
Forma: konferencja
Grupa docelowa: naukowcy, pracownicy naukowi i specjaliści firm hodowlanych zajmujących się zimniakami,
grupa rolników specjalizujących się w uprawie ziemniaka i grupa doradców.
Cel: zaprezentowanie ostatnich osiągnieć hodowlanych w zakresie odmian ziemniaka, zapoznanie z przebiegiem
wdrażania „Programu dla polskiego ziemniaka” oraz zapoznanie z pracami w zakresie innowacji w agrotechnice,
możliwych do zastosowania w zmieniających się warunkach agrometeorologicznych.
Relacja:
Konferencję otworzył dyrektor Oddziału w Przysieku Marek Nowacki. Poprowadził ją specjalista KPODR Marek
Radzimierski. Na wstępie przedstawił program konferencji oraz gospodarzy Ewę i Jana Grodzickich, który
udostępnili obiekt oraz założyli kolekcję 18 nowych odmian ziemniaka, które poddane zostały szczegółowej ocenie
podczas tego spotkania. Całe przedsięwzięcie podzielone zostały na 2 zasadnicze części. W pierwszej naukowcy
wygłosili swoje referaty, w drugiej dokonano praktycznej oceny ziemniaków z kolekcji odmian przygotowanej przez
gospodarzy oraz prezentacji odmian przez hodowców.
Rozpoczęto od wykładu dr inż. Wojciecha Nowackiego z IHAR-PIB Oddział Jadwisin, który omówił stan
zaawansowania „Programu dla polskiego ziemniaka” i wskazał jego mocne i słabe strony. Następnie
zaprezentował także najważniejsze dane dotyczące nowych rozwiązań i tendencji w przechowalnictwie ziemniaka
jadalnego i skrobiowego na tle zmieniających się warunków agrometeorologicznych i ich wpływu na
przechowywanie ziemniaka. Jako drugi wystąpił dr hab. Grzegorz Lemańczyk z UTP w Bydgoszczy, który
zaprezentował prace prowadzone w ramach Projektu – GARDENA. Ta innowacyjna odmiana, w pełni odporna na
zarazę ziemniaka w ramach projektu jest wyposażana w odpowiednią agrotechnikę, a także przygotowywane są
dla niej nowe przyjazne środowisku metody przechowywania. Trzecim prelegentem był dr inż. Jerzy Osowski,
reprezentujący IHAR-PIB Oddział Bonin, który przedstawił najważniejsze choroby ziemniaka i ich reakcje na
zmieniające się warunki agrometeorologiczne. A jest to podstawą podejmowania decyzji ochronnych. Ma to
szczególne znaczenie, ze względu na zmniejszającą się dostępność środków ochrony roślin. Tą tematyką podjął
także ostatni w tej części prelegent, mgr inż. Krzysztof Dunajski reprezentujący firmę BAYER. Przedstawił on
zmiany na rynku środków ochrony ziemniaka na przykładzie własnej firmy.
Po części wykładowej nastąpiła dłuższej przerwa, podczas której najbardziej zainteresowani mogli obejrzeć na
polu kolekcję odmian i ocenić zaawansowanie wegetacji oraz stan zdrowotny nadziemnej części roślin ziemniaka.
Ocenę próbnych wykopków przeprowadzili wspólnie dr inż. Jerzy Osowski i dr inż. Wojciech Nowacki. W czasie
kiedy ziemniaki były segregowane i ważone, specjaliści poszczególnych hodowli: Solana Polska sp. z o.o., PMHZ
Strzekęcino sp. z o.o., Europlant Polska sp. z o.o., AGRICO Polska sp. z o.o. i HZ Zamarte sp. z o.o. dokonali
charakterystyki prezentowanych odmian.
Na zakończenie wywiązała się dyskusja i wymiana informacji między naukowcami i praktykami. Wszyscy
podkreślali, że ten rok jest bardzo trudny dla produkcji ziemniaka i będzie też trudny w przechowalnictwie.
Powodów tego należy upatrywać przede wszystkim w warunkach pogodowych. Wiosną było za zimno, teraz jest
za ciepło, a warunki wilgotnościowe bardzo zmienne lokalnie – od suszy po nadmiar wilgoci. Goście sugerowali
także, aby ze względu na żniwa w przyszłości przesunąć termin tego typu spotkań na koniec sierpnia. Może to być
trudne, ale jest do rozważenia. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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19.

Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu

pasieki
Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Data: 06.08.2021 r., 03.09.2021 r.
Miejsce: Pasieka hodowlana "POŻÓG" w LODR w Końskowoli
Forma: warsztaty
Grupa docelowa: rolnicy, początkujący pszczelarze, osoby zainteresowane tematyką.
Cel: wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów
zapylających, w tym pszczoły miodnej, podniesienie poziomu wiedzy i świadomość osób zainteresowanych
tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie.
Relacja:
Warsztaty odbyły się w Pasiece hodowlanej "POŻÓG" w
LODR w Końskowoli i były prowadzone przez pracowników
– Michała Chabrosa i Andrzeja Cholewę, którzy zajmują się
pracami hodowlanymi, wychowem matek pszczelich,
utrzymaniem pasieki oraz doradztwem. Założenie i
prowadzenie pasieki wymaga posiadania nie tylko środków
inwestycyjnych, ale pewnej wiedzy. Każdy początkujący
pszczelarz, który nie ma 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. 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. Pszczelarze dowiedzieli się o metodach wtopienia węzy stosowanych w pasiece LODR.
W ubiegłym roku został zakupiony sprzęt: waga pasieczna, stacja pogodowa, kamera oraz ul demonstracyjny.
Dzięki zakupionej aparaturze pracownicy dokonują codziennych pomiarów i obserwacji, co pozwala na bardziej
precyzyjne podejmowanie decyzji w zakresie wykonywania niezbędnych prac. Waga umożliwia stałą kontrolę
przybytków i ubytków pokarmu w ulu, dodatkowo jest wyposażona w czujniki temperatury i wilgotności które
znajdują się wewnątrz gniazda. Dzięki uzyskanym pomiarom i odpowiedniej ich interpretacji można wyciągnąć
wnioski o tym co się dzieje w ulu co też przekłada się na całą pasiekę. Stacja pogodowa mierzy na bieżąco
parametry pogodowe i przekazuje je na serwer gdzie są zapisywane. Dzięki tym informacjom otrzymanym ze stacji
pogodowej i z wagi pasiecznej mamy jeszcze dokładniejsze spojrzenie na to co się dzieje w rodzinie pszczelej.
Możemy wyciągać wnioski z otrzymanych informacji i podejmować decyzje o dalszym postępowaniu z rodziną.
Dodatkowo poprzez zainstalowaną kamerę możemy obserwować wlot i wylot pszczół. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej

Kliknij tuta, aby obejrzeć materiał filmowy z
warsztatów
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20.

W stronę innowacji: wyjazd studyjny do woj.

dolnośląskiego - regionu produkcji serów
Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Data: 17-20.08.2021 r.
Miejsce: woj. dolnośląskie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, przetwórcy, osoby zainteresowane tworzeniem grup operacyjnych w zakresie
przetwórstwa mleka.
Cel: zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na
realizację innowacyjnych projektów oraz podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi
producentami sera. Budowa powiązań i sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, oraz rolnikami a innymi uczestnikami
łańcucha innowacji zainteresowanych tworzeniem grup operacyjnych. Stworzenie odpowiedniej płaszczyzny dla
uczestników wyjazdu zainteresowanych podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności zachęci do tworzenia
potencjalnych grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca” oraz sieci kontaktów ukierunkowanych na
wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Relacja:
Jednym z głównych punktów programu wyjazdu
był udział w warsztatach serowarskich w
gospodarstwie ekologicznym Wańczykówka.
W pierwszym dniu wyjazdu grupa odwiedziła
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu. Uczestników przywitał Dyrektor
DODR we Wrocławiu p. Marek Tarnacki.
Pracownicy p. Izabela Michniewicz – kierownik
Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich a zarazem
koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich w województwie
dolnośląskim oraz broker innowacji p. Zbigniew
Dąbrowski, opowiedzieli o doświadczeniach w
tworzeniu zespołów tematycznych w ramach
SIR. W DODR działają 4 zespoły tematyczne:
zespół tematyczny związany z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego, zespół tematyczny związany z
serowarstwem, zespół tematyczny związany z zagadnieniami winiarstwa, zespół tematyczny „Dolnośląski Targ
Rolny”. Są to inicjatywy podejmowane wspólnie przez rolników, przedsiębiorców, doradców i naukowców,
sprzyjające współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Drugi i trzeci dzień wyjazdu studyjnego to wizyta i
warsztaty serowarskie w gospodarstwie ekologicznym
Wańczykówka prowadzone przez p. Sylwestra
Wańczyka. Wańczykówka to certyfikowane ekologiczne
gospodarstwo agroturystyczne. Obecnie prowadzi
hodowlę zwierząt oraz uprawę roślin w systemie
ekologicznym, gdyż jakość surowca ma ogromne
znaczenie dla jakości, smaku i walorów zdrowotnych
serów. W Wańczykówce powstają wyroby produkowane
w sposób ręczny nawiązując do tradycji serowarów tj.
sery krowie, kozie oraz owcze (łącznie ponad 30
gatunków), a także fantastyczne jogurty i masło.
Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w warsztatach
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serowarskich w nowoczesnej serowni, gdzie warzono sery w kotłach serowarskich przygotowując ser gouda, fetę,
różne rodzaje jogurtów i masło. W trakcie warsztatów przekazano praktyczne wskazówki dotyczące produkcji,
dojrzewania, dystrybucji i marketingu, rozwiązań technologicznych zw. z budową serowarni i dojrzewalni serów.
W sali konferencyjnej przeanalizowano aspekty formalno-prawne związane z zasadami prowadzenia produkcji
serowarskiej (RHD, MOL) w tym zatrudnianiem pracowników. W trakcie spotkania omówiono szczegółowo
dokumentację niezbędną do ewidencjowania produkcji, różne aspekty higieniczne, problemy jakie można
napotkać podczas produkcji i w jaki sposób można sobie z nimi radzić np. pielęgnacja serów, problemy z
konsystencją kefirów i jogurtów, przechowywanie i dojrzewanie w warunkach domowych.
W ostatnim dniu wyjazdu uczestnicy
odwiedzili dwie serowarnie, należące do
Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i
Zagrodowych.
Kozłonoga to gospodarstwo ekologiczne
położne w Klecinie prowadzone przez p.
Joannę Maślukiewicz, posiada 60 kóz
matek na wolnym wybiegu rasy alpejskiej
i
barwnej
uszlachetnionej,
toggenburskiej. Produkty wytwarzane są
z ekologicznego mleka koziego w
gospodarstwie objętym kontrolą Bio-Cert,
certyfikowanym w 2019 roku. Przez cały
rok, nawet w zimie kozy korzystają z
wybiegu. Zioła, siano, słoma oraz otręby
orkiszowe to podstawa ich diety, co
przekłada się na jakość mleka. Przy
gospodarstwie
działa
serowarnia
zagrodowa. W niej wyrabiane są sery młode, krótko dojrzewające, pleśniowe oraz długo dojrzewające w typie
goudy i sera górskiego. Oprócz serowarni na terenie gospodarstwa działa tradycyjna piekarnia z piecem
chlebowym opalanym drewnem olchowym, kozi dom oraz dziki ogród pełen chwastów wraz z permakulturowym
warzywniakiem. Podczas spotkania Pani Joanna Maślukiewicz oprowadziła grupę po gospodarstwie, serowarni
oraz sklepiku równocześnie przekazując wiele praktycznych wskazówek hodowlanych, technologicznych oraz
formalnych w tym dotyczących dokumentacji związanej z prowadzeniem produkcji serowarskiej.
Drugie gospodarstwo to Sernica Dolnośląska w gm. Długołęka prowadzone przez młodego rolnika p. Kamila
Holajdę. Historia gospodarstwa zaczęła się w 2012 roku od zainteresowania tradycyjnym jedzeniem. Kolejne lata
to doskonalenie warsztatu produkcji w tym specjalizacja w produkcji serów kozich i owczych. Są to zarówno sery
dojrzewające, jak i świeże oraz jogurty. Ich wyśmienity smak bierze się z dobrej jakości mleka od zwierząt pasących
się na łąkach i żyjących w godnych warunkach. Sery z gospodarstwa znalazły uznanie wśród indywidualnych
konsumentów jak i wśród znawców w branży serowarskiej otrzymując wyróżnienia na ogólnopolskich festiwalach
serowarskich. Pan Kamil oprowadził grupę po serowarni zapoznając uczestników z technologią produkcji,
dojrzewalnią, zasadami promocji oraz marketingu swoich produktów. Uczestnicy również mieli okazję popróbować
serów wytwarzanych w gospodarstwie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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21.

Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego w

Polsce i na świecie
Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Data: 25-26.08.2021 r.
Miejsce: Kalsk
Forma: konferencja, debata
Grupa docelowa: Rolnicy, hodowcy bydła, przedsiębiorcy, przetwórcy, przedstawiciele instytucji naukowych,
samorządowych i doradczych oraz inni zainteresowani innowacjami w chowie i hodowli bydła w Polsce oraz na
świecie.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja
potrzeb i problemów w tym zakresie. Porównanie rozwoju polskiej hodowli z produkcją światową.
Relacja:
Gościem specjalnym konferencji był Jan Krzysztof
Ardanowski – były minister rolnictwa, poseł na Sejm
RP, a obecnie pełniący również funkcję szefa Rady
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy
Prezydencie RP.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski wygłaszając
krótkie przemówienie, zwrócił uwagę na fakt, że
hodowla bydła mięsnego jest wielką szansą dla
polskiego rolnictwa i jest kierunkiem produkcji, na
który decyduje się coraz większa liczba rolników, a
mimo to olbrzymi potencjał produkcji bydła
mięsnego nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany.
Minister podkreślił, że zdecydowanym ułatwieniem
jest ilość użytków zielonych, gleb o bardzo niskiej
jakości i nieużytków, które mogą posłużyć jako baza
paszowa dla bydła ras mięsnych. Podczas
konferencji Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Romanem Frankowskim wręczyli hodowcom nagrody specjalne za
owocną współpracę, otwartość, pracowitość, profesjonalizm, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z
rolnikami, a przede wszystkim za rozwój chowu i hodowli bydła mięsnego w naszym województwie.
W pierwszym dniu konferencji odbyło się 10 bloków
tematycznych,
podczas
których
poruszono
następujące zagadnienia: bydło mięsne w Polsce i
co dalej? Dlaczego polscy hodowcy i producenci
bydła mięsnego powinni dostosowywać swoje
gospodarstwa do produkcji zrównoważonej?
Produkcja i spożycie wołowiny kulinarnej w Polsce.
Jak prosto żywić opasy? Biegunki cieląt u bydła ras
mięsnych – przyczyny i następstwa.
W czasie wydarzenia często przewijało się hasło:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, które oznacza
produkcję wołowiny z zachowaniem warunków
dobrostanu oraz ograniczeniem do minimum jej
wpływu na środowisko.
Profesor Andrzej Zachwieja z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwrócił uwagę, że z perspektywy ponad
20 lat, praktycznie się nic nie zmieniło, poza tym, że jesteśmy w UE, że mamy rożnego rodzaju dopłaty, które w

29 | S t r o n a

jakimś sensie rekompensują koszty produkcji i determinują jakąś opłacalność, która jest bardzo zróżnicowana.
Podkreślił, że większość wołowiny pochodzi ze stad bydła mlecznego. Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Rypuły z
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na temat biegunek u cieląt ras mięsnych cieszył się dużym
zainteresowaniem i z uwagą został wysłuchany przez uczestników, ponieważ biegunka w hodowli bydła jest
przyczyną największych strat produkcyjnych i ekonomicznych na świecie. Jest ona najczęstszą przyczyną śmierci
cieląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Janusz Piotrowski z PZHiPBM swój wykład poświęcił rynkowi mięsa
wołowego w Polsce i na świecie. Wołowina wciąż jest rodzajem mięsa, po które Polacy sięgają dość rzadko,
zdecydowanie rzadziej niż po produkty wieprzowe czy drobiowe.
Głównym celem utrzymania stada krów mięsnych jest
uzyskanie od nich rokrocznie zdrowych cieląt, które
dzięki wysokiemu potencjałowi do wzrostu i rozwoju,
jak również cechom poubojowym i jakości mięsa
stanowić będą wartościowy materiał do produkcji
wołowiny.
Jednym
z
głównych
czynników
decydujących o sukcesie w produkcji bydła mięsnego
jest odpowiednie ich żywienie. Koszty żywienia w
przypadku stad mamek to ponad 70% wszystkich
kosztów bezpośrednich ponoszonych w tej gałęzi
produkcji. Elementem decydującym o powodzeniu
produkcji stada mamek jest wskaźnik ocieleń (WO),
który powinien wynosić ponad 90% – mówił dr hab.
Marcin Gołębiewski z SGGW w Warszawie.
Pan Emil Forycki (Timac Agro) zachęcał rolników do
większej staranności i dbałości o trwałe użytki zielone, które mogą stanowić źródło zbilansowanej diety dla
przeżuwaczy. Podkreślił, że bardzo ważne jest racjonale nawożenie użytków zielonych. Pan Paweł Kubiak z KWB
Sieniawa Sp. z o.o. zaprezentował jak duży wpływ na życie w glebie, a także retencję wody mają kwasy humusowe.
Brak materii organicznej na naszych polach skutkuje bardzo małą możliwością wiązania wody w glebie, co
pośrednio wpływa na stabilność plonotwórczą roślin. Nieprawidłowe użytkowanie gleby (uprawa), zły dobór roślin
(zmianowanie), brak nawożenia organicznego przyczyniają się do większej i szybszej utraty wody w glebie. Firma
Josera, której przedstawicielem był Michał Pietraszewski, zaprezentowała jak w sposób prosty żywić opasy, aby
uzyskać odpowiednie przyrosty. Z konkluzji prowadzącego jasno wynikało, że bez fachowego doradztwa trudno
uzyskać zamierzony cel. Tomasz Nowacki z RM Solar przedstawił w jaki sposób rolnicy mogą ograniczyć swoje
wydatki związane z energią elektryczną. W krótkim filmie pokazał zrealizowane inwestycje na obszarach wiejskich.
Zastępca Dyrektora LODR Kalsk Roman Frankowski zachęcał hodowców do profesjonalnego zajmowania się
chowem i hodowlą bydła mięsnego. Zaprezentował kilka wybranych czynników (termin wycieleń, profilaktyka,
zakup materiału hodowlanego), które mają decydujący wpływ na efektywność naszego przedsięwzięcia.
Następnego dnia odbyła się wizyta do dwóch gospodarstw rolnych (Spółek Skarbu Państwa) specjalizujących się
w hodowli bydła mięsnego, tj. Gospodarstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. oraz Hodowla Zwierząt Zarodowych
Osowa Sień Sp. z o.o. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
Debata zorganizowana przez LODR w Kalsku w ramach operacji pn.: „Innowacje w chowie i hodowli bydła
mięsnego w Polsce i na świecie” została przeprowadzona w gronie praktyków – liderów wśród hodowców bydła
mięsnego na terenie województwa lubuskiego.Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Kliknij tutaj i obejrzyj debatę:
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22.

Innowacje w praktyce – wpływ uprawy roślin

strączkowych na środowisko
Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
Data: 26.08.2021 r.
Miejsce: woj. opolskie
Forma: Szkolenie połączone z warsztatami polowymi
Grupa docelowa: Producenci rolni i specjaliści/doradcy rolniczy, naukowcy, przedstawiciele biznesu.
Cel: zaprezentowanie dobrych praktyk rolniczych i upowszechnienie stosowanych na niewielką skalę rozwiązań
jakimi jest między innymi obecność roślin strączkowych w płodozmianie .
Relacja:
Rośliny strączkowe stanowią istotny element
płodozmianu, który bardzo korzystnie wpływa na
poprawę struktury gleby oraz pozwala podnieść
poziom próchnicy, co skutkuje poprawą
wydajności podłoża oraz lepszym plonowaniem
upraw. Rośliny motylkowe żyją w symbiozie z
bakteriami brodawkowatymi, dzięki czemu mają
zdolność wiązania wolnego azotu z powietrza
atmosferycznego, który wraz z resztkami
pożniwnymi pozostaje w glebie, wzbogacając ją o
ten składnik. Dodatkowym atutem stosowania
roślin strączkowych w płodozmianie jest aktywacja
wielu składników pokarmowych przez organizmy
rozkładające materię organiczną.

Szkolenie połączone z warsztatami polowymi
obejmowało trzy wykłady o tematyce roślin
strączkowych. Na wstępie dr inż. Anna
Wondołowska-Grabowska przestawiła zasady
agrotechniki roślin strączkowych. Następnie dr
hab. inż. Krzysztof Matkowski omówił tematykę
Integrowanej ochrony roślin strączkowych. Na
zakończenie części teoretycznej, dr Marta
Bednarczyk przedstawiła Plonowanie roślin
wysokobiałkowych na podstawie wyników
doświadczeń COBORU.
Omawiane
tematy
cieszyły
się
dużym
zainteresowaniem
ze
strony
słuchaczy.
Uczestnicy szkolenia weszli w interakcję z
prelegentami,
zadając
ciekawe
pytania.
Wykładowcy chętnie podejmowali dyskusję, co z
pewnością zaowocowało pogłębieniem wiedzy.
Szkolenie było połączone z warsztatami polowymi, wobec czego na zakończenie wydarzenia, uczestnicy zostali
oprowadzeni po poletkach doświadczalnych, gdzie omówione zostały doświadczenia PDO soi: gęstość siewu i
kolekcja odmian oraz kolekcja soi i grochu ozimego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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23.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w chowie

trzody chlewnej, z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Data: 27.08..2021 r.
Miejsce: woj. łódzkie
Forma: szkolenie

Grupa docelowa: rolnicy, hodowcy trzody chlewnej, producenci trzody chlewnej, mieszkańcy obszarów
wiejskich, przedstawiciele instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych, doradcy rolniczy, pracownicy
jednostek doradztwa rolniczego
Cel: zaprezentowanie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań w chowie trzody chlewnej, z uwzględnieniem
dobrostanu zwierząt. Szkolenie ma za zadanie bezpośrednie przedstawienie najnowszej wiedzy i praktycznych
rozwiązań, a także wymianę doświadczeń jej uczestników.
Relacja:
Szkolenie otworzył Zastępca Dyrektora ŁODR Tadeusz Morawski, który przywitał uczestników oraz prelegentów.
Celem szkolenia było przedstawienie najnowszej wiedzy i praktycznych rozwiązań w chowie trzody chlewnej, z
uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.
Wydarzenie pozwoliło poszerzyć
wiedzę
jakie
nowoczesne
technologie
i
rozwiązania
stosować, aby hodowla była jak
najbardziej efektywna i opłacalna.
Dzięki
spotkaniu
nawiązane
zostaną
kontakty
między
naukowcami i hodowcami, które
w przyszłości będą płaszczyzną
wymiany wiedzy w tym zakresie.
W ramach szkolenia odbyły się
wykłady nt. „Technologia i
opłacalność
biogazowni
rolniczej”, który poprowadziła dr
hab. Magdalena Szymańska,
„Program
Agroenergia
–
dofinansowanie do biogazowni
rolniczych wraz z towarzyszącą
instalacją wytwarzania biogazu
rolniczego”, poprowadził mgr inż.
Ireneusz Grzybowski, natomiast ostani wykład „Innowacyjne rozwiązania w zakresie dobrostanu w chlewni”,
poprowadził dr inż. Rodian Pawłowski. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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24.

Rozwój kanałów sprzedaży produktów rolnych w

ramach RHD i MLO
Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Data: 28.08..2021 r.
Miejsce: woj. łódzkie
Forma: szkolenie

Grupa docelowa: rolnicy, przetwórcy RHD/MLO, członkowie Kół
Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy
naukowi,
doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa
rolniczego
Cel: mówienie innowacyjnych kierunków promocji, a przede
wszystkim sprzedaży produktów w ramach RHD i MLO. Poprzez
bezpośrednią
wymianę
doświadczeń
pomiędzy
samymi
producentami, doradcami rolniczymi, jak i specjalistami z dziedziny
promocji i sprzedaży produktów w ramach RHD i MLO, uczestnicy
spotkania zdobyli nową wiedzę na temat możliwości wykorzystania
social mediów do poszerzenia swojej działalności. Szkolenie miało za
zadanie ukazanie prostych innowacyjnych metod marketingowych
na rynkach w XXI wieku. Szkolenie pozwoliło przybliżyć te
zagadnienia w sposób teoretyczny oraz praktyczny podczas wizyt w
gospodarstwach zajmujących się RHD i MLO, które korzystają z
dobrych praktyk sprzedażowych z sukcesem. Dzięki operacji
producenci produktów wytwarzanych w gospodarstwach będą mogli
bez trudu zwiększyć swoje możliwości sprzedażowe, a co za tym
idzie również finansowe co bez wątpienia przełoży się bezpośrednio
na rozwój gospodarstw w woj. łódzkim.
Relacja:
Poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń
pomiędzy samymi producentami, doradcami
rolniczymi, jak i specjalistami z dziedziny
promocji i sprzedaży produktów w ramach
RHD i MLO, uczestnicy spotkania, zdobyli
nową
wiedzę na
temat możliwości
wykorzystania social mediów do poszerzenia
swojej działalności. Szkolenie przybliżyło
zagadnienia w sposób teoretyczny oraz
praktyczny, podczas wizyt w gospodarstwach
zajmujących się RHD i MLO, które korzystają
z dobrych praktyk sprzedażowych z
sukcesem. W ramach szkolenia odbyły się
wykłady dotyczące warunków i zasad
prowadzenia działalności w ramach RHD i
MLO, bezpieczeństwa żywności oraz
możliwości
sprzedaży
wytworzonego
produktu, kanały dystrybucji w oparciu o social media. Wykłady poprowadziły mgr Anna Jaśkiewicz i dr Małgorzata
Szymańska. Praktyczna część szkolenia odbyła się w gospodarstwach Pana Rolanda Galanciaka oraz Pana
Ireneusza Knasta. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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25.

Innowacje w uprawie i pielęgnacji winorośli.

Wymagania prawno - ekonomiczne prowadzenia winnicy
Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Data: 30.08—1.09.2021 r.
Miejsce: okolice Sandomierza
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: sadownicy, rolnicy, mieszkańcy
obszarów wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy rolniczy,
pracownicy jednostek doradztwa rolniczego
Cel: nawiązanie bliższej współpracy na rzecz tworzenia
innowacyjnych projektów w zakresie uprawy winorośli i
produkcji wina w ramach działania "Współpraca".
Poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie nowych
rozwiązań w uprawie i pielęgnacji winorośli oraz zapozna z
przepisami prawno-ekonomicznymi dotyczącymi założenia i
prowadzenia winnic. Zdobycie wiedzy praktycznej w ww.
tematyce oraz pokazanie możliwości współpracy i
wdrożenia innowacji w gospodarstwach poprzez działanie
"Współpraca". Nawiązanie kontaktów między uczestnikami,
które będą płaszczyzną wymiany wiedzy i mogą
zaowocować powstaniem grupy operacyjnej w tym zakresie
na terenie województwa łódzkiego.
Relacja:
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć kilka ciekawych winnic zlokalizowanych w okolicach Sandomierza.
Wizyty odbyły się w winnicach: Winnica Nadwiślańska, Winnica Nobilis, Winnica na Rozdrożu. Podczas wizyt
można było zobaczyć w praktyce uprawę winorośli oraz zapoznać się z działalnością danej winnicy. Klimat w
rejonie Sandomierza sprzyja uprawie
winorośli, a produkowane tam wino jest już
cenione w kraju i poza jego granicami. Wśród
najczęściej sadzonych odmian na wino są
Regent, Rondo, Seyval, Hibernal, Solaris,
Johanniter, Zweigelt, Aurora. Oprócz wizyt w
winnicach uczestnicy mieli okazję zobaczyć
jak działa Inkubator Przetwórczy w
Dwikozach. Część praktyczną uzupełniły
zajęcia teoretyczne. Wysłuchano wykładów:
„Innowacje w uprawie i pielęgnacji winorośli”,
który poprowadziła dr Magdalena Kapłan,
właścicielka Winnicy Nobilis, „Wymagania
prawno-ekonomiczne oraz koszty założenia i
prowadzenia winnicy”, który poprowadził
Radosław
Froń
oraz
„Możliwości
finansowania grup operacyjnych w ramach
działania "Współpraca" objętego PROW
2014-2020”, który poprowadził Mariusz
Porębski, broker innowacji z województwa
świętokrzyskiego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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26.

Innowacje w prowadzeniu pasieki i hodowli pszczół

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Data: 30.08—1.09.2021 r.
Miejsce: Ziołowy Zakątek
Forma: wyjazd studyjny

Grupa docelowa: pszczelarze, rolnicy, mieszkańcy
obszarów wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy
rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego
Cel: zapoznanie uczestników z nowymi możliwościami i
dobrymi praktykami uzyskanym przez podmioty związane
z pszczelnictwem. Zebranie przez uczestników nowych
doświadczeń i wiedzy z zakresu m.in. prowadzenia pasieki,
leczenia pszczół w zmieniających się warunkach
środowiskowych i klimatycznych, znaczenia roślin i ziół
miododajnych w hodowli pszczół, hodowli pszczół rasy
buckfast.

Relacja:
Podczas wyjazdu pszczelarze zdobyli nową wiedzę z
zakresu m.in jak unowocześnić swoją pasiekę i prowadzić
ją z zyskiem, jak hodować i leczyć pszczoły rasy buckfast.
Pszczelarze odwiedzili pasiekę edukacyjną „Pasieka
Nowicki” Renaty i Adama Nowickich, gospodarstwo
pasieczne Świerkowa Pasieka oraz pasiekę hodowlaną
Krzysztofa Loc. Oprócz pasiek odbyły się wizyty w Dworze
Bartnika w Narewce oraz w Ziołowym Zakątku w
Korycinach. Podczas oprowadzenia po Ziołowym Zakątku
omówiono znaczenia roślin, ziół miododajnych i leczniczych
w hodowli pszczół. Pszczelarze oprócz części praktycznej
wysłuchali wykładów: „Hodowla matek pszczelich” Krzysztof Loc, „Leczenie pszczół w zmieniających się
warunkach środowiskowych i klimatycznych”– dr Andrzej
Bober. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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27.

Nowoczesne systemy produkcji rolniczej

ograniczające zanieczyszczenia środowiska - Ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Data: 02.09.2021
Miejsce: Brwinów, online
Forma: konferencja
Grupa docelowa: przedstawiciele JDR oraz prywatnych podmiotów doradczych, przedstawiciele IR, rolnicy,
przedstawiciele szkół rolniczych, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytutów naukowych, uczelni
rolniczych oraz zainteresowani tematyką
Cel: upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń
rolniczych do gleby, wody i powietrza. Transfer wiedzy i innowacji w ww. zakresie.
Relacja:
Celem konferencji było zapoznanie uczestników
konferencji z raportem emisji gazów cieplarnianych
pochodzenia rolniczego, działaniami na rzecz
ochrony środowiska zgodnymi m.in. z Zielonym
Ładem oraz pokazanie nowoczesnych działań i
dobrych praktyk z zakresu ograniczenia emisji.
Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, gdzie
stacjonarnie w wydarzeniu uczestniczyły 44 osoby,
natomiast online 91 osób.
Konferencję otworzył Dyrektor Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski. Całe
wydarzenie poprowadził dr hab. Jacek Walczak z
Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji, Instytutu
Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytutów naukowych,
uczelni i szkół rolniczych, Izb Rolniczych, przedstawiciele państwowych i prywatnych jednostek doradztwa
rolniczego, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
Obejrzyj relację:

cz.1 relacji filmowej
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cz.2 relacji filmowej

28.

Innowacje w hodowli bydła

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Data: 07-08.09.2021 r.
Miejsce: woj. lubuskie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek
doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich i
osoby zainteresowane tematyką.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych
innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła.
Wymiana wiedzy i doświadczenia z zakresu
innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli
bydła, z uwzględnieniem właściwego żywienia i
wykorzystania postępu genetycznego, co może
przełożyć się w przyszłości na poprawę sytuacji
ekonomicznej gospodarstw.
Relacja:
Grupa uczestników wyjazdu odwiedziła gospodarstwo rolne Zbigniewa Kołoszyca, które znajduje się w Nowinach
Wielkich w województwie lubuskim. Pan Zbigniew jest jednym z najbardziej cenionych hodowców bydła rasy
Limousine i Blonde d’Aquitaine w skali całego kraju. Wysoki poziom, jaki reprezentuje, stanowi wypadkową wielu
czynników – żywienia, zdrowotności, dobrostanu. Niezmiernie ważne jest też pochodzenie buhajów oraz ich
możliwości genetyczne. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć oraz posłuchać, w jaki sposób Pan Zbigniew prowadzi
hodowlę. Opowiedział o organizacji całego stada – od wycieleń przez odchów cieląt aż do ich sprzedaży. Grupa
mogła porozmawiać o żywieniu z zootechnikiem prowadzącym stado oraz poruszyć temat zdrowotności racic z
korektorami.

W części teoretycznej wyjazdu zostały przeprowadzone wykłady:
„Współczesne problemy żywienia bydła mlecznego” przygotowany przez doktora Roberta Mikułę,
pracownika Katedry Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, który omówił temat
prawidłowego zbilansowania energii w dawce pokarmowej, odpowiedniego utrzymania pH żwacza oraz
problem hipokalcemii.
➢ „Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu bydła” - Szymon Bugaj z Wielkopolskiego
Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach
opowiedział o indeksie selekcyjnym w Polsce i na
świecie oraz jak dobrać odpowiedniego buhaja do
rozrodu? Poruszył również temat biotechnik
rozrodu (inseminacja, nasienie seksowane,
embriotransfer zarodków).
➢ Patryk Szerfenberg, który prowadzi gospodarstwo
rolne zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy
Limousine oraz Charolaise opowiedział o
zarządzaniu stadem w swoim gospodarstwie, o
jego początkach i sukcesach
➢ Justyna
Głowacka
–
broker
innowacji
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu przedstawiła działanie „Współpraca”.
Wyjaśniła, na czym ono polega, jakie należy spełnić
kryteria? Kto może zawiązać grupę operacyjną? O
jaką kwotę może aplikować grupa? Kliknij tutaj,
aby dowiedzieć się więcej
➢
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29.

Współpraca i tworzenie partnerstw w branży

pszczelarskiej
Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Data: 07-09.09.2021 r.
Miejsce: Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik".
Forma: wyjazd studyjny
Grupa
docelowa:
pszczelarze,
rolnicy,
przedstawiciele instytucji działających na rzecz
rolnictwa,
mieszkańcy
obszarów
wiejskich,
pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, pracownicy
jednostek doradztwa rolniczego.
Cel: aktywizowanie uczestników w kierunku
nawiązania bliższej współpracy na rzecz tworzenia
innowacyjnych projektów w zakresie pszczelarstwa w
ramach
działania
"Współpraca".
Operacja
zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego ułatwi
nawiązywanie kontaktów pomiędzy pszczelarzami,
rolnikami, przedstawicielami doradztwa oraz nauki, a
także pokaże dobre praktyki współpracy w tym
zakresie. Realizacja operacji przyczyni się również do
podniesienia
poziomu
wiedzy
w
zakresie
innowacyjnych rozwiązań stosowanych w branży
pszczelarskiej.
Relacja:
Wyjazd rozpoczął się od wizyty w Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik". Gospodarstwo zajmuje się
skupem, konfekcjonowaniem i sprzedażą wszelkich produktów pszczelich. W gospodarstwie pszczelarze mogli
zobaczyć profesjonalnie wyposażone Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich w którym jakość
produktów pszczelich jest nieustannie badana i monitorowana. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną,
specjalistyczną aparaturę badawczo-pomiarową umożliwiającą wykorzystanie najnowszych metod zapewniając,
że uzyskane wyniki są wiarygodne, a stosowane metody czułe, dokładne i precyzyjne. W trakcie wizyty pszczelarze
zobaczyli również zakład produkcyjny, Muzeum Pszczelarstwa oraz zapoznali się ze specyfiką hodowli matek
pszczelich. Podczas wyjazdu uczestnicy wysłuchali wykładów nt. Innowacyjne rozwiązania w prowadzeniu
gospodarstwa pasiecznego" i "7 produktów pszczelich", które poprowadził Wojciech Spisak - prezes
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.
Trzeci wykład nt. „Działanie "Współpraca" –
możliwości tworzenia i finansowania grup
operacyjnych
w
branży
pszczelarskiej”,
poprowadził Mariusz Porębski, broker innowacji z
województwa
świętokrzyskiego.
Kolejnymi
punktami wyjazdu były wizyty w „Pasiece u
Wojtka” w Marcyporębiu oraz w Pasiece
Bonifraterskiej
Fundacji
Dobroczynnej
w
Konarach. Teren, na którym stoi pasieka
charakteryzuje się czystym, zdrowym powietrzem,
wysokim stopniem zalesienia, różnorodnością
dziko rosnących roślin miododajnych, a co
najważniejsze dla wysokiej jakości miodu, brakiem
przemysłu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się
więcej
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30.

„Lubuskie Innowacje”- Innowacje podczas Targów

Rolniczych
Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Data: 11-12.09.2021 r.
Miejsce: Glisno
Forma: targi
Grupa
docelowa:
Właściciele
gospodarstw
agroturystycznych, mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy,
hodowcy, specjaliści LODR, uczestnicy targów rolniczych.
Cel: Przekazanie wiedzy w dziedzinie innowacyjnych
rozwiązań technologicznych oraz hodowli zwierząt, w tym
użytkowych z naciskiem na nowatorską hodowlę alpak w
gospodarstwie i rolę alpakoterapii. Wystawa zwierząt podczas
targów rolniczych będzie okazją do przekazu informacji w
zakresie hodowli dla szerokiego grona zainteresowanych.
Relacja:
W dniach 11-12 września 2021 r. odbyły się XXIX Targi
Rolnicze GLISNO 2021 oraz XIX Targi Rolnicze „Jesień w
Gliśnie”. Stoisko SIR stało się miejscem wielu ciekawych
spotkań i rozmów, których głównym tematem były oczywiście innowacyjne rozwiązania zarówno w produkcji
rolniczej jaki i działalności prowadzonej na terenach wiejskich. Ponadto, podczas tegorocznych targów
przeprowadzona została debata dotycząca rozwoju obszarów wiejskich, podczas której poruszone zostały kwestie
dotyczące potrzeby tworzenia sieci SIR, oferty współpracy oraz pomocy w tworzeniu grup operacyjnych i
składaniu wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie innowacyjnych rozwiązań ze środków Unii
Europejskiej.
W następny wrześniowy weekend tłumy gości zawitały do Kalska, by wziąć udział w XXVII Targach Rolniczych
AGRO-TARG 2021 oraz XI Lubuskim Kiermaszu Ogrodniczym. Ponownie stoisko SIR zgromadziło wielu rolników
i mieszkańców wsi zainteresowanych innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jednak największą
niespodzianką dla uczestników wydarzenia były „Lubuskie innowacje”. Pod takim tytułem odbyły się dwa pokazy,
zorganizowane przez Lubuski Zespół SIR. W centralnym miejscu Targów powstało miasteczko "Lubuskie
innowacje". Lubuscy rolnicy, regionalni producenci żywności, którzy wzięli udział w IV naborze wniosków w
ramach działania „Współpraca” dot. Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności, prezentowali swoje wyroby: pieczywo,
wyroby mięsne, sery, miody, wina, kawy i herbaty ziołowe, przetwory owocowe w tym soki, syropy i octy
oraz...naturalne kosmetyki.
Kolejną niespodzianką przygotowaną przez Zespół SIR dla
uczestników targów był pokaz zwierząt gospodarskich. Z
różnych stron województwa do Kalska zjechały owce rasy
dorper z Gospodarstwa Rolnego Państwa Wandy i Czesława
Towpik z Mycielina, kozy rasy anglonubijskiej, króliki rasy
wiedeński czarny, gęsi kubańskie, kury zielononóżki
kuropatwiane z Małego Rancza Młynkowo Państwa Katarzyny
i Roberta Krzemińskich, nutrie Pana Radosława Bitka oraz hit
targowy – alpaki. Te niezwykłe zwierzęta zaprezentowała Pani
mgr inż. Karolina Grys, która posiada ogromną wiedzę na
temat tych egzotycznych zwierząt. Od 2015 r. prowadzi
„Alpaczkowo”, w którym zajmuje się alpakoterapią. Podczas
targów to właśnie wystawa alpak zyskała największe uznanie
wśród uczestników i została zwycięzcą konkursu HIT Targów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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31.

Przetwórstwo w kierunku produktów fermentowanych

w ramach RHD
Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
Data: 07-09.09.2021 r.
Miejsce: m.in. Winnica na Dziole
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, przetwórcy RHD, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy obszarów
wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego
Cel: popularyzację rzadko wykorzystywanych innowacyjnych rozwiązań dotyczących przetwórstwa i produkcji
żywności fermentowanej oraz możliwości sprzedaży produktów fermentowanych w ramach RHD. W ramach

operacji zostaną omówione możliwości wprowadzenia przetwórstwa produktów fermentowanych m.in. serów,
wina, pieczywa na zakwasie, różnego rodzaju kiszonek do gospodarstw edukacyjnych na terenie województwa
łódzkiego jako rozszerzenie ich dotychczasowej działalności.
Relacja:
Wyjazd studyjny rozpoczął się niezwykle intensywnie i jednocześnie
bardzo interesująco od wizyty: w Winnicy na Dziole oraz w
gospodarstwie Anny Woźniak, zajmującej się uprawą tradycyjnych
odmian zbóż - płaskórki, orkiszu, samopszy - prowadzącej również
małą piekarnię z tradycyjnym pieczywem na zakwasie. Piękne miejsca
oraz ludzie pełni pasji. Drugi dzień wyjazdu studyjnego upłynął w
równowadze wiedzy i praktyki. Wykłady przeprowadzone przez dr
Dorotę Litwinek oraz dr Ireneusza Maciejaszka wprowadziły
uczestników wyjazdu w praktyczne aspekty produkcji naturalnych
serów, które zaprezentowane zostały przez Magdalenę KężołekRyszkę
właścicielkę
Serowarni
Magdalenka.
Podczas
przeprowadzonych warsztatów była sposobność przygotować świeży
ser podpuszczkowy oraz odcisnąć oscypka w tradycyjnej drewnianej
formie. Ostatniego dnia wyjazdu uczestnicy mieli niepowtarzalną
możliwość poznania tajników zakładania i pielęgnacji winnicy na
przykładzie Winnicy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - Garlicki
Lamus. Kompleksową wiedzę dotyczącą uprawy winorośli oraz
produkcji win przekazali dr hab. inż. Maciej Gąstoł, prof. Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie oraz dr Przemysław Banach, wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ostanim
punktem wyjazdu była wizyta w gospodarstwie Jurajski Koziołek - produkującym sery kozie. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
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32.

Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne Potrawy Lokalne

Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
Data: 10.09.2021 r.
Forma: konkurs
Grupa docelowa: Rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających
na rzecz rolnictwa, mieszkańcy województwa małopolskiego, osoby zainteresowane tematem.
Cel: promocja produktów lokalnych oraz wsparcie ich sprzedaży w ramach krótkich łańcuchów dostaw
żywności, które w ostatnim czasie stają się jedną z ważniejszych innowacji organizacyjnych oraz
marketingowych. Realizacja operacji sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów pomiędzy producentami żywności
a konsumentami zainteresowanymi produktami lokalnymi.
Relacja:
10 września br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego odbyła się uroczysta gala
rozstrzygnięcia konkursu „Innowacyjna Małopolska –
Tradycyjne Potrawy Lokalne”. Otwierając galę
Dominik Pasek Dyrektor Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego podkreślił znaczenie tradycji
kulinarnych kultywowanych przez koła gospodyń
wiejskich i lokalnych producentów: „To popularyzacja
dziedzictwa kulinarnego regionu Małopolski, za co
Państwu z tego miejsca serdecznie dziękuję”.
Wojewódzka gala była również okazją do złożenia
podziękowania Izabeli Byszewskiej Prezes Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego przez
Dyrektora MODR za 20-letnią współpracę w ramach organizacji etapu wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Konkurs „Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne Potrawy Lokalne”
„Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne Potrawy Lokalne” to konkurs organizowany dwuetapowo w pięciu
powiatach: limanowskim, wadowickim, krakowskim, dąbrowskim oraz gorlickim, z udziałem ościennych powiatów.
Laureaci pierwszych miejsc etapów powiatowych w dwóch kategoriach: danie kulinarne i produkt lokalny wzięli
udział w finale wojewódzkim. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego decyzją Dyrektora MODR otrzymali nagrody
pieniężne w kategoriach danie kulinarne i produkt lokalny. W trakcie gali prof. dr hab. inż. Czesław Nowak podczas
interesującego wykładu nt. „Innowacyjna Małopolska - tradycje kulinarne” przybliżył znaczenie tradycji kulinarnych
małopolskiej wsi. Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać małopolskich tradycji pisanych melodią w
wykonaniu zespołu „Maszkowiacy”.

W ramach przedsięwzięcia na zewnątrz budynku MODR
zorganizowana została wystawa z udziałem producentów
produktów lokalnych oraz instytucji okołorolniczych, w tym
MODR. Dla odwiedzających przygotowano promocję i
degustację produktów regionalnych i tradycyjnych takich jak:
oscypek, kiełbasa lisiecka, jabłka łąckie, miody czy naturalnie
tłoczone soki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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33.

BioTech 2.0.

Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Data: 10-12.09.2021 r.
Miejsce: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostoja Natury w Tomaszynie; Olsztynek
Forma: warsztaty, konferencja
Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego,
przedstawiciele samorządu rolniczego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracownicy
jednostek wspierających rozwój rolnictwa ekologicznego
Cel: poszerzenie wiedzy, oraz zaprezentowanie dobrych praktyk, wydajnych ekonomicznie, środowiskowo i
społecznie w zakresie najnowszych technologii sektora rolniczego produktów wysokiej jakości (w tym
ekologicznych).
Relacja:
„BioTech 2.0” – to unikalne wydarzenie branży rolniczej, które zorganizowane zostało w formule warsztatowej i
konferencyjnej. Organizatorami wydarzenia byli : Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie, RSP Ostoja Natury i miasto Olsztynek. Warsztaty odbywały się w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
Ostoja Natury w Tomaszynie pod Olsztynkiem, natomiast międzynarodowa konferencja, która wieńczyła całe
wydarzenie miała miejsce w Olsztynku.
BioTech 2.0, to już drugie spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości, w tematyce nowoczesnych
procesów produkcji stosowanych we współczesnym rolnictwie. Nowinki technologiczne oraz naukowe
wykorzystywane na różnych etapach procesów upraw, hodowli i przetwórstwa, dobre praktyki, transfer wiedzy z
nauki do praktyki oraz zagadnienia z zakresu rolnictwa regeneratywnego - to główne wątki, które zostały
poruszone podczas wydarzenia.
W BioTech 2.0 udział wzięli specjaliści branży rolniczej z kraju i zagranicy, branżowi stratedzy
o międzynarodowym autorytecie, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz uczestnicy projektu „Smart Rural 21”
z pięciu krajów UE. Konferencja była transmitowana on-line na kanale YouTube SmartRural21. Swoją obecnością
zaszczycili nas Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w MRiRW; Dr. Pál Attila ILLÉS, Konsul Generalny Węgier
wraz z żoną; Gáborné Jakab Ágnes, Ekspert ds. Wspólnej Polityki Rolnej z Węgierskiej Izby Rolniczej oraz
przedstawiciele Smart Rural z inteligentnych wiosek z Europy.
Tegoroczny edycja rozbudowana została o ekskluzywną formułę warsztatową, dzięki której podczas realizacji
dwóch bloków tematycznych, zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania w efektywny i atrakcyjny sposób.
Podczas Konferencji, poruszone zostały trzy aspekty tematyczne: przyszłość rolnictwa, rolnictwo regeneratywne,
wsparcie innowacji w Polsce i EU – prezentacja uczestników projektu „Smart Rural 21” z wybranych wiosek z
Europy oraz wystąpienie Ediny Ocsko, Dyrektora Grupy E40, odpowiedzialnej za realizację programu z ramienia
Komisji Europejskiej.
Obejrzyj podsumowanie na kanale YouTube

42 | S t r o n a

34.

Rolniczy Handel Detaliczny i przetwórstwo żywności

na niewielką skalę
Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Data: 14.09.2021 r.
Miejsce: powiat wągrowiecki
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby
zainteresowane tematyką.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego i prowadzenia przetwórstwa
produktów rolnych na niewielką skalę w gospodarstwie oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań w
przetwórstwie żywności. Poprzez promowanie małego przetwórstwa operacja wspiera tworzenie krótkich
łańcuchów dostaw.
Relacja:
Pierwszym obiektem, który odwiedziła grupa uczestników było
gospodarstwo Aleksandry i Mieczysława Babalskich wsi Pokrzydowo
położonej na Pojezierzu Brodnickim, posiadające certyfikat
AGROBIOTEST-u i atest EKOLANDU. Gospodarstwo to jest pierwszym
gospodarstwem w Polce, które zaczęło produkcję metodami
ekologicznymi, obecnie uprawiane są tutaj prymitywne gatunki zbóż,
które były uprawiane przed naszą erą – Orkisz i Samopsza. Są to zboża
posiadające wysokie walory odżywcze i można określić, że posiadają
miano żywności funkcjonalnej, a nawet prozdrowotnej. Od wielu lat
właściciele gospodarstwa współpracują z Bankiem Genów w
Radzikowie. Przy gospodarstwie działa Wytwórnia Makaronów BIO.
Przetwarza ona produkty pochodzące z certyfikowanych upraw
ekologicznych. W gospodarstwie produkowane są mąki z wcześniej
wymienionych upraw (orkiszu i samopszy), mąki pszenne razowe, mąki
żytnie razowe, mąki jęczmienne razowe, mąki owsiane razowe, mąki
gryczane oraz mąka grochowa.
W gospodarstwie właściciel
zaprezentował działanie wytwórni makaronu i mąk, przedstawił
sposoby sprzedaży wyprodukowanych produktów oraz sad owocowy
ze starymi odmianami jabłek . Z jabłek wyprodukowanych w sadzie
sporządzane są susze owocowe.
Drugim obiektem, który został odwiedzony przez uczestników była
Winnica przy Talerzyku znajdująca się w miejscowości Topolno.
Nasadzenie w Winnicy
obejmuje 2000 tys. winorośli
umiejscowionych
na południowo-zachodnim stoku, z który
produkowane jest wino białe i czerwone. Produkcja win odbywa się
z ręcznie zebranych owoców, w nowoczesnych tankach ze stali
nierdzewnej. Właściciel Winnicy przedstawił uczestnikom wyjazdu
studyjnego swoją winnicę, proces uprawy winorośli, zbiór i proces
powstawania wina oraz możliwości sprzedaży wytworzonego
produktu. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli
zaprezentowane przykłady dywersyfikacji działalności w
gospodarstwach rolnych i różne możliwości odniesienia sukcesu w
oparciu o prowadzone gospodarstwa rolne oraz możliwości
sprzedaży produktów rolnych w ramach Rolniczego Handlu
Detalicznego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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35.

I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Data: 14-15.09.2021
Miejsce: Łódź
Forma: konferencja
Grupa docelowa: reprezentanci Grup Operacyjnych EPI, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego,
przedstawiciele ARiMR i MRiRW, zainteresowani działaniem "Współpraca", laureaci konkursu "Moje własne
innowacje".
Cel: zapoczątkowanie sieciowania polskich Grup Operacyjnych EPI oraz promocja projektów, wraz z ich
rezultatami, realizowanych przez te Grupy.
Relacja:
Wydarzenie otworzył Pan Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który
zwrócił uwagę jak ważnym elementem jest sieciowanie podmiotów i osób zaangażowanych we wdrażanie
innowacji, na skalę europejską oraz konieczność nieustającego rozwoju Grup Operacyjnych, które są
wyznacznikiem innowacyjności w krajowym, ale też i europejskim rolnictwie. Minister Kamiński odniósł się również
do ogłoszonej listy rankingowej dotyczącej działania Współpraca na tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw, które
pokazały jak wielkie jest zapotrzebowanie na skrócenie łańcucha dostaw i to zarówno z perspektywy rolnika jak i
konsumenta.
W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyły się
prezentacje projektów realizowanych przez Grup
Operacyjne EPI. Z uwagi na udział kilkudziesięciu Grup,
prezentacja została podzielona na trzy panele, w których
moderatorami byli brokerzy innowacji. Podczas uroczystej
kolacji odbyła się ceremonia wręczenia nagród wyróżnień
uczestnikom konkursu „Moje własne innowacje”. Dla
nagrodzonych i wyróżnionych było to na pewno
emocjonalne przeżycie, a całości dopełniał fakt, że
gratulacje oraz wręczenie nagród odbyło się przy udziale
Pana Ryszarda Kamińskiego, Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana
Ireneusza Drozdowskiego Dyrektora Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie w towarzystwie Pana Krzysztofa
Janiaka Zastępcy Dyrektora Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie. Prezentacji laureatów dokonała
Pani Iwona Obojska – Chomiczewska, kierownik Zespołu
Innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR w Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w
Warszawie. W drodze oceny, komisja ekspertów
nagrodziła sześć innowacyjnych rozwiązań, które
ułatwiały pracę w gospodarstwie, wpływały na
efektywność ekonomiczną czy też na optymalizację
wykorzystania środków produkcji czy też zasobów
naturalnych.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od prezentacji Pana
Grzegorza Nowaka reprezentującego Departament
Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który przedstawił podsumowanie
wszystkich naborów do działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
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2020. W trakcie wystąpienia Pan Grzegorz Nowak szczegółowo omówił wszystkie nabory z uwzględnieniem
ilościowym złożonych wniosków oraz przedstawił dane dotyczące realizowanych projektów na obszarze naszego
kraju.
W dalszej kolejności Pani Bożena Podlaska reprezentująca Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE przedstawiła prezentację pt. „Możliwości realizacji projektów oraz nawiązywania kontaktów jakie dają programy
badawcze Unii Europejskiej”. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję dowiedzieć się o sposobach i możliwościach
sieciowania podmiotów krajów innych krajach europejskich oraz jakie możliwości mają Grupy Operacyjne, które
realizują projekty na skalę europejską.
Następnie, Pani Beata Rodak reprezentująca Departament Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi przedstawiła prezentację pt. „Działanie „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2023- 2027 oraz przyszłość Grup Operacyjnych”. W jej trackie zostały zaprezentowane projektowane zmiany
dotyczące działania Współpraca na kolejny nabór jeszcze w ramach PROW 2014-2020 oraz możliwości i zadania
wynikające z nowego okresu programowania.

Kolejnym elementem Szczytu była debata, którą
moderował Pan Aleksander Bomberski, krajowy
broker innowacji. Odbyła się ona z udziałem
ekspertów zaangażowanych w tworzenie oraz
prowadzenie Grup Operacyjnych EPI: Pani
Justyny
Paluch
przedstawicielki
Grupy
Operacyjnej powstałej w ramach Krótkich
Łańcuchów Dostaw, Pana Jana Gargóla
inicjatora powstania wielu Grup Operacyjnych,
Pana Wojciecha Styburskiego, lidera wielu Grup
Operacyjnych oraz Pana Andrzeja Kucaba
prywatnego doradcę rolniczego. W czasie debaty
poruszono
wiele
istotnych
zagadnień
dotyczących tworzenia wielopodmiotowych
partnerstw na rzecz innowacji w rolnictwie, oraz
samego funkcjonowania i realizacji projektów
wdrożeniowych przez Grupy Operacyjne.

W trakcie wydarzenia zorganizowane zostały również warsztatów dla uczestników, w trakcie których, podzieleni
na grupy tematyczne: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, teleinformatyka oraz produkcji żywności, mogli
wymienić się doświadczeniem, opiniami, przeanalizować obecną sytuację Grup Operacyjnych oraz poszukać
rozwiązań, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze skuteczniejszych działań. Podczas warsztatów, uczestnicy
mieli okazję odnieść się również do potrzeb jakie mają i mogą mieć Grupy Operacyjne w zakresie finansowania
oraz wsparcia prawnego, księgowego czy marketingowego. Uczestnicy wskazali jak wielka rolę odgrywają
wydarzenia sieciujące, które pozwalają na wymianę doświadczeń jak i zawiązywania się nowych Grup
Operacyjnych o znacznie poszerzonym spektrum działania. Podkreślono również, że zmiany dla nowego okresu
WPR 2023-2027, które umożliwią zwiększenie efektywności działających już grup oraz przyczynia się do
większego promowania projektów, uproszczonej formy rozliczania etapów oraz zwiększenia promowania w
dalszych działaniach Grup Operacyjnych, wymagają jeszcze korekty. Co też zostało zgłoszone w ramach
konsultacji do Planu Strategicznego WPR 2023-2027. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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36.

Konkurs „Moje własne innowacje”

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
Data: 14-15.09.2021
Miejsce: Łódź
Forma: konferencja
Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, osoby i
instytucje zainteresowane tematem.
Cel: aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami
dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach rolnych. Identyfikacja „rolników
innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami projektów realizowanych przez SIR lub członkami Grup
Operacyjnych EPI, a także tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa
rolniczego. Promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie epidemii i kryzysu –
pokazanie innym, że czasami małym kosztem można samemu wdrożyć pewne innowacyjne rozwiązania
usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym.
Relacja:
Po raz pierwszy w ramach swojej działalności
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział Warszawa, w ramach SIR zorganizowało
ogólnopolski konkurs „Moje własne innowacje”
wspierający polskich innowatorów. Konkurs
pozwolił na zgłoszenie, ale przede wszystkim na
upowszechnienie, innowacyjnych rozwiązań, które
rolnicy opracowali i zastosowali w swoich
gospodarstwach. Szeroki zakres wykorzystania
zgłoszonych rozwiązań, które wpływają na
efektywność
ekonomiczną
produkcji,
optymalizację wykorzystania zasobów, czy na
dobrostan zwierząt, jasno wskazują, że polscy
rolnicy są innowatorami i szukają nieszablonowych
możliwości rozwiązania swoich potrzeb.

Konkurs pn. „Moje własne innowacje” został
ogłoszony w maju br. Poprzez szereg
przeprowadzonych
działań
informacyjnopromocyjnych w mediach społecznościowych,
na stronach internetowych Organizatora oraz
portalach rolniczych, do udziału zaproszono
właścicieli, domowników oraz zarządzających
gospodarstwami rolnymi położonymi na terenie
całej Polski.
Rozstrzygnięcie
konkursu
i
uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się
podczas I Szczytu Polskich Grup Operacyjnych
EPI, w dniu 14 września br. w Łodzi.
Komisja Konkursowa wyłoniła trzech Laureatów oraz nadała trzy wyróżnienia w Konkursie. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej

46 | S t r o n a

37.

Grupy producentów rolnych i ich związki jako

innowacyjna forma zrzeszania się rolników w oparciu o
dobre przykłady
Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Data: 14-15.09.2021 r.
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolnej/przetwórczej/spożywczej z woj. świętokrzyskiego,
przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego z woj. świętokrzyskiego, grup producenckich, jednostek
naukowych, instytutów badawczych, uniwersytetów rolniczych
Cel:
nawiązywanie
kontaktów
między
rolnikami/podmiotami
zainteresowaniami
uczestnictwem w różnych formach zrzeszania
się, w tym zwiększenie ich wiedzy merytorycznej
w tym zakresie oraz zaprezentowanie dobrych
praktyk na przykładzie funkcjonowania grup
producentów rolnych. Zawiązanie nowych
partnerstw biznesowych/utworzenie nowych
grup branżowych, które wpływ będą miały na
rozwój świętokrzyskiego rolnictwa poprzez
podejmowanie wspólnych inicjatyw. Nawiązane
kontakty, powstałe partnerstwa i wypracowane,
wzajemne zaufanie pozwolą na podejmowanie
kolejnych inicjatyw, w tym m.in. realizacji
projektów innowacyjnych.
Relacja:
Pierwszego dnia wyjazdu, w miejscowości Białożewin uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami
Spółdzielni Producentów Żywca Wołowego „Farmer”, Spółdzielni Producentów Ziemniaków Skrobiowych
„Farmer”, Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej „Farmer” oraz Spółdzielni Producentów Zbóż „Farmer”.
Spotkanie rozpoczął Wojciech Łabędowicz, pracownik ŚODR Modliszewice. Przedstawiciele grupy na czele z
Prezesem Zarządu Tadeuszem Idzi Mądrym zapoznali uczestników spotkania z etapami powstawania grup
producentów. Opowiedzieli, w jaki sposób organizują sieć sprzedaży i przedstawili swoją ofertę. Dla słuchaczy
natomiast ważną kwestią okazała się współpraca wewnątrz grupy. Pytania zgromadzonych dotyczyły przede
wszystkim spraw organizacyjnych, kwestii rozwiązywania problemów oraz kierowania grupą.
Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu spotkali się, w miejscowości
Wierzchucice, z przedstawicielami największej Grupy
Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o. Funkcjonowanie
spółki, w trzech blokach tematycznych przedstawili Prezes
Zarządu Paweł Pączka, Dyrektor Generalny Sebastian
Szymanowski
oraz
Wiceprezes
Zarządu
Aleksandra
Szymanowska. Działalność grupy została przedstawiona w
bardzo interesujący sposób, począwszy od historii powstania
grupy, poprzez marketing i źródła finansowania. Na hali
produkcyjnej uczestników zapoznano z technologią produkcji,
specjalistycznym sprzętem, maszynami, urządzeniami i
chłodniami niezbędnymi do produkcji, przechowywania oraz
sprzedaży owoców o najwyższej jakości. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
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38.

Dzień Kukurydzy - innowacyjne rozwiązania w kierunku

zwiększenia bioróżnorodności
Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
Data: 16.09.2021 r.
Miejsce: woj. opolskie
Forma: szkolenie połączone z warsztatami polowymi
Cel: podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod pielęgnacji kukurydzy, zaprezentowanie bogatej gamy
odmian oraz nowości z branży, a także podniesienie świadomości uczestników szkolenia o konieczności
zwiększania bioróżnorodności poprzez wprowadzenie do płodozmianu kukurydzy, co wpisuje się w założenia
Europejskiego Zielonego Ładu.
Relacja:
Podczas szkolenia połączonego z warsztatami
polowymi prelegenci omówili tematykę szczególnie
istotną z punktu widzenia producenta rolnego.
„Rozpoznawanie,
zapobieganie
i
zwalczanie
szkodników kukurydzy z
uwzględnieniem zasad
integrowanej ochrony roślin” przedstawił Dr hab.
Paweł Bereś, „Niebezpieczne choroby w uprawie
kukurydzy i możliwości ich ograniczenia” – Prof. dr
hab. Marek Korbas. Wykładom towarzyszyła
interesująca dyskusja, podczas której można było
uzyskać porady i cenne wskazówki dotyczące
poruszanych zagadnień. Po części wykładowej miało
miejsce zwiedzanie kolekcji ponad 60-ciu odmian
kukurydzy: omówiono jakość poszczególnych odmian,
ich właściwości, wymagania glebowe i klimatyczne.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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39.

Wykorzystanie probiotechnologii opartej na

pożytecznych mikroorganizmach przykładem
nowoczesnych i innowacyjnych technologii stosowanych w
uprawach roślinnych, chowie oraz żywieniu bydła
mlecznego i mięsnego w gospodarstwach rolnych w Polsce
Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Data: 17.09.2021
Miejsce: Mikołów
Forma: konferencja
Grupa docelowa: rolnicy zajmujący się uprawą roślin, i/lub chowem, żywieniem bydła mlecznego i mięsnego
w woj. śląskim, naukowcy, przedstawiciele doradztwa i osoby zainteresowane tematyką.
Cel: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich; ułatwienie tworzenia oraz
funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami
sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wrażaniem innowacji w rolnictwie i
na obszarach wiejskich.
Relacja:
Konferencja,
cieszyła
się
dużym
zainteresowaniem, a jej celami były
promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji
żywności, w tematyce innowacji we
wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych
technologii opartych na probiotechnologii –
pożytecznych
mikroorganizmach
w
kontekście żyzności gleby, procesów jakie w
niej zachodzą, jak również jako innowacji w
uprawach. Promowanie innowacyjnych i
zrównoważonych technologii produkcji bydła
– dobrostan zwierząt w podejściu od pola do
stołu. Tworzenie klastrów gospodarczych,
integracja
społeczna
w
kontekście
wytwarzania i produkowania ekologicznej
żywności opartej na naturalnych technologiach w obszarze klastrów gospodarczych w rolnictwie obecnym na
obszarach wiejskich. Pokazanie możliwości rozwoju RHD (rolniczego handlu detalicznego), jako forma aktywności
społecznej na obszarach wiejskich. Innowacyjne podejście w kontekście rozwijania łańcucha dostaw
bezpośrednich od producentów do konsumenta finalnego.
Pierwszym z prelegentów był Pan Sławomir Gacka z Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych w
Bratuszynie. W swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia związane z rolnictwem świadomym, opartym na
biologicznym potencjale gleby i innowacyjną oceną życia mikrobiologicznego gleby. Aby mieć w Polsce
nowoczesne rolnictwo zrównoważone z dynamicznie rozwijającą się ekologią konkurującą jakością i opłacalnością
należy skoncentrować się na uprawie gleby, a nie tylko roślin. Ważne, aby dbać o zdrowie gleby – siłę rodną gleby
(tj. zdolność gleby do samoodtwarzania, samooczyszczania i samoregulacji), materię organiczną, procesy
próchnico-twórcze, intensywne życie biologiczne, szczególnie w strefie wzrostu systemy korzeniowego.
Mikroorganizmy związane z powierzchnią korzeni lub liści, a także drobnoustroje występujące wewnątrz organów
roślin formują sieć powiązań i biotycznych interakcji pomiędzy roślinami, a ich środowiskiem życia. Mikrobiom
obejmuje liczną grupę drobnoustrojów, które odgrywają kluczową rolę w odżywianiu mineralnym roślin i wpływają
na stan zdrowotny roślin, a także biorą udział w funkcjonowaniu ekosystemów.
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Dr inż. Ryszard Stanek – rolnik
prowadzący gospodarstwo rolne na
Kujawach, licencjonowany Doradca
Probiotechnologii
przedstawił
tematykę związaną z hodowlą bydła
mlecznego
i
mięsnego
z
zastosowaniem probiotechnologii w
praktyce, z zachowaniem dobrostanu
zwierząt na przykładzie gospodarstwa
Działpol Sp. z o.o. w woj.
Wielkopolskim.
Gospodarstwo
obejmuje niecałe 1460 ha gruntów
ornych specjalizuje się w uprawie
roślin:
zbożowych,
rzepaku,
kukurydzy,
cebuli,
pasternaka,
buraków cukrowych, jak również w
hodowli 650 sztuk bydła mlecznego i mięsnego. Powodem zastosowania probiotechnologii w gospodarstwie były
m.in. zdegradowana w znacznym stopniu gleba, wysoka odorowość, plagi owadów latających w oborach i
budynkach inwentarskich, zachorowalność i upadki (do 30%) u cieląt do 6 miesiąca życia, problemy z rozrodem
zwierząt, wysoki poziom brakowania krów (do 40 %) w stadzie, wysokie koszty weterynaryjne. Wprowadzenie
efektywnych mikroorganizmów przyczyniło się do powstrzymania procesów chorobotwórczych, wzrostu wigoru
cieląt, spadku liczby upadków i zachorowań wśród cieląt z 20-40% do 5%, znaczącej poprawy mikroklimatu w
budynkach, braku odorów i owadów latających, zwiększenia stabilizacji trawienia u krów (obserwacja odchodów)
-ograniczenia ketoz oraz kwasic przy wydajności 11.700 L/szt. .
Pan Jacek Lasmanowicz – Absolwent Wydziału Ekonomii Katolicki Uniwersytet Lubelski, Specjalista ds. chowu i
hodowli zwierząt w Probiotics Polska omówił wpływ probiotechnologii na poziom emisji amoniaku i siarkowodoru
w hodowli zwierząt na przykładzie gospodarstwa w woj. Pomorskim zajmującego się chowem 300 macior w cyklu
zamkniętym. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów przyczyniło się do poprawy stanu sanitarnego w
boksach poprzez ograniczenie nadmiernego namnażania się bakterii tlenowych, zmniejszyło liczbę zwierząt z
problemem nekroz uszu, szybszy przyrost masy zwierząt, zmniejszenia liczby upadków na odchowalni do <1%
(przepukliny), zdecydowanej redukcji poziomu gazów i odorów na całości chlewni.
Pan Piotr Ostaszewski Prezes Ostoja Natury przeprowadził prelekcję w tematyce rolniczy ekosystem jutra, jako
model gospodarstwa referencyjnego Smart Village. Uczestnikom konferencji został przedstawiony praktyczny i
innowacyjny model wytwarzania żywności najwyższej jakości – ekologicznej, jej dystrybucja z pominięciem
pośredników. Spółdzielnia składa się z pięciu „farm”: farma żywności organicznej (BIO) – całoroczna produkcja
żywności ekologicznej; farma innowacji – głównym celem jest stworzenie programu dla gospodarstw o areale
poniżej 100 ha, umożliwiającym przejście z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Model ma na celu budowę
grup niezależnych producentów i spółdzielców w oparciu o wspólną platformę wzajemnych działań takich jak:
dystrybucja, komunikacja, technologia, bazy wiedzy i banku nasion; farma zielonej energii -innowacyjne
technologie umożliwiające pozyskiwanie energii ze słońca, wiatru, wody; farma kultury – dostarczanie informacji
na tematy związane z ekologią, nowoczesnym rolnictwem, promowanie produktów tradycyjnych, farma zdrowia –
utworzenie kompleksu wypoczynkowo – rehabilitacyjnego, przebadanie i wdrożenie programu anty-aging dla
seniorów.
Pan Arkadiusz Kartus – Prezes Stowarzyszenia EKOOWOC przedstawił tematykę związaną z prowadzeniem
ekologicznego gospodarstwa sadowniczego – to się opłaca. Stowarzyszenie EKOOWOC – rolnictwo
regeneracyjne przyjazne dla środowiska. Wykorzystanie w sposób praktyczny pożytecznych mikroorganizmów w
uprawach sadowniczych na przykładzie własnego gospodarstwa sadowniczego „EkoMarchaty” produkcja
ekologicznych owoców jabłoni (odmiany: Gold Millenium, Gaia, Gala Must, Šampion, Topaz, Idared, Chopin) i
czereśni (odmiany: Kordia, Hudson, Summit). Konferencję zakończyła prelekcja Pani Barbary Wójcik z
Podbeskidzkiego Centrum Mikroorganizmów w Kaniowie prezentująca przykłady zastosowań probiotechnologii i
naturalnych technologii w uprawach roślinnych i w hodowli zwierząt na przykładach rodzinnych gospodarstw z
terenu woj. Śląskiego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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40.

Innowacyjne rozwiązania w chowie i hodowli bydła

mięsnego
Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Data: 18.09.2021 r.
Miejsce: Lubań
Forma: konferencja
Grupa docelowa: rolnicy, hodowcy bydła mięsnego, doradcy rolniczy i specjaliści ODR, przedsiębiorcy
związani z sektorem bydła mięsnego, przedstawiciele instytucji naukowych i samorządowych zainteresowanych
innowacjami w chowie i hodowli bydła mięsnego.
Cel: dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli bydła
mięsnego oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami- producentami żywca
wołowego, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów jest
wzbogacenia bazy potencjalnych partnerów sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Relacja:
Konferencję otworzyła Pani Ewa Szymańska –
zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim
wystąpieniu przywitała słuchaczy i prezenterów, jak
również omówiła aktualną sytuację producentów
bydła mięsnego.
Wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów
w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie
,,Współpraca”,
przeprowadziła Pani Katarzyna
Radtke, broker innowacji Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Marcin
Gołębiewski, reprezentujący Wydział Nauk o
Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli
Zwierząt SGGW, który wygłosił wykład
„Wymagania pokarmowe krów mamek w okresie
ciąży, rozrodu i karmienia cieląt” oraz „Żywienie
a jakość uzyskiwanego surowca”.
Trzecim wykładowcą był Pan Jacek Zarzecki,
Prezes Polskiego Związku Hodowców i
Producentów Bydła Mięsnego, który omówił
temat „Innowacyjne rozwiązania w chowie i
hodowli bydła mięsnego”.
Omówione
podczas
konferencji
tematy
obejmowały aktualne zagadnienia i problemy
producentów oraz hodowców bydła mięsnego.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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41.

Targ sera "Wielkie SER-wowanie"

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data: 19.09.2021 r.
Miejsce: Wrocław
Forma: targ
Grupa docelowa: rolnicy, producenci żywności, każdy potencjalny,
nabywca produktów wytworzonych lokalnie, ze względu na realizację
wydarzenia we Wrocławiu jest to mieszkaniec województwa dolnośląskiego,
zainteresowany prawidłowym odżywianiem, zakupem produktów
wytworzonych lokalnie i o wysokiej jakości potwierdzonej stosownym
certyfikatem
Cel: poszukiwanie partnerów KSOW (rolnicy, producenci żywności) do
współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych
na realizację innowacyjnych projektów w zakresie krótkich łańcuchów
dostaw. Wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw
rodzinnych, w obszarze przetwórstwa mlecznego, promocja produktów,
nawiązanie relacji biznesowych oraz bezpośrednich relacji producent-klient
(krótki łańcuch dostaw), podniesienie poziomu wiedzy na temat produkcji
farmerskiej, a także przybliżenie i wskazanie dostępności produktów
wytworzonych lokalnie konsumentom na terenie Dolnego Śląska.
Relacja:
Warsztaty "ulep kozią kulkę", pokazy kulinarne i konkurs na najlepszy ser to atrakcje Targu Sera, na który wszyscy
czekali z niecierpliwością. 19 września we Wrocławiu można było skosztować niepowtarzalnych wyrobów z mleka
krowiego, koziego i owczego z całej Polski.
Na terenie zielonym przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, oprócz serów można było kupić wina z
dolnośląskich winnic, przetwory z dyni, produkty pszczele, wyroby wędliniarskie czy rękodzieło. Nie zabrakło
atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach „ulep kozią kulkę”, własnoręcznie wykonać ser, a
także pobawić się w mleczną ciuciubabkę i nauczyć się doić kozy.
Na scenie odbywały się prelekcje dotyczące
świadomości
konsumenckiej
w zakresie
żywności wysokiej jakości oraz serowarstwa
rzemieślniczego
przeprowadzone
przez
Sylwestra Wańczyka. Były także pokazy
kulinarne Tomasza Jakubiaka, Wojciecha
Harapkiewicza oraz Patryka Dziamskiego.
Publiczność
mogła
próbować
dań
przygotowywanych na miejscu. Występ zespołu
Jazz Trio Buttercup umilał czas wystawcom i
kupującym.
Podczas Targu odbył się ogólnopolski konkurs
na najlepszy ser Wielkiego SERwowania 2021.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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42.

Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu

oraz optymalizacja warunków glebowo-wodnych w
produkcji rolniczej
Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
Data: 20-21.09.2021 r.
Miejsce: Pokrzywna
Forma: szkolenie z wyjazdem studyjnym
Grupa docelowa: Doradcy rolniczy, pracownicy jednostek
doradztwa rolniczego, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz
osoby zainteresowane tematem.
Cel:
upowszechnianie dobrych praktyk oraz wyzwań
środowiskowych wynikających z Wspólnej Polityki Rolnej
dotyczących wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych tj.:
Programu azotanowego
oraz zapobiegania emisji fosforu.
Podniesienie wiedzy w zakresie stwarzania optymalnych warunków
glebowo-wodnych
w
produkcji
rolniczej,
wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem systemów
nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu
wody.
Relacja:
Tematyka spotkania podczas wyjazdu pozwoliła odpowiednio spojrzeć na aspekty związane ze środowiskiem
glebowo-wodnym, jego wzajemnym oddziaływaniem oraz sposobem na zwiększenie korzystnych właściwości.
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział we wspólnych dyskusjach oraz zadawali liczne nurtujące
ich pytania prowadzącym szkolenie. Ponadto podczas wyjazdu omówione zostały zagadnienia dotyczące: roli
czynników żywieniowych w kontroli gospodarki wodnej roślin, możliwości wykorzystania ściółki (mulczu) do
poprawy gospodarki wodnej agrosystemu. Omówione zostały również istotne czynniki wpływające na ochronę
środowiska w gospodarstwie rolnym, tj.: dlaczego należy chronić glebę, bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym,
jakie innowacyjne wybrane działania należy stosować. Zostały również poruszone i podane przykłady działań
sprzyjających ograniczaniu negatywnego oddziaływania gospodarstwa rolnego na środowisko.
W ciągu dwóch dni zostały przedstawione i omówione problemy
jakimi są zanieczyszczenia azotem oraz jak możemy poprawić stan i
jakość wód. Wykłady przedstawili czterej prelegenci. W pierwszym
dniu tematy: „Wymogi prawne w realizacji Programu azotanowego,
postępowanie z nawozami naturalnymi w gospodarstwie”,
„Sporządzanie planu nawożenia azotem, prowadzenie ewidencji
zabiegów nawożenia”, przedstawił Leszek Ciemniak. Tematy: „Zgody
wodno- prawne dla rolnictwa, instrumenty ekonomiczne w
gospodarowaniu wodami, system opłat” i „Postępowanie
administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania
skutkom suszy” przedstawiła dr Iwona Kłosok- Bazan. W drugim dniu
szkolenia jeden z ważnych przedstawionych problemów przedstawiła
dr Anna Kuczuk, która zgłębiła wiedzę na tematy: „Woda na potrzeby
rolnictwa a problem suszy- zabiegi agrotechniczne oraz kształtowanie krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu
wody” oraz „ Zbilansowanie nawożenie roślin uprawnych jako narzędzie ograniczania strat azotanów z
ekosystemów rolniczych ”. Wiedza doradców, rolników oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia została
również poszerzona o „ Procedury i zakres kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w gospodarstwach rolnych ”,
które omówiła Pani Anna Jagodzik. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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43.

Innowacje w ofercie turystycznej- kreowanie

wizerunku opolskiej wsi
Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowe
Data: 20-21.09.2021 r.
Miejsce: Opole
Forma: konferencja
Grupa docelowa: Rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania,
przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy..
Cel: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w
tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do dywersyfikacji dochodów gospodarstw
rolnych. Zaproponowanie zmian w oferowanych produktach turystycznych, kreowaniu nowych produktów oraz
wdrażaniu lepszych rozwiązań w procesach obsługi klientów, udoskonalanie oferty turystycznej, wprowadzanie
innowacji w obsłudze turystów. Wykorzystywanie walorów turystycznych obszaru, pobudzenie kreatywności
właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej.
Relacja:
Dwudniowa konferencja składała się z niezwykle
ciekawych wykładów wszystkie bloki tematyczne w
przedstawione zostały w nawiązaniu do ziół, metod
ich przetwarzania oraz sposobów wykorzystywania
w życiu codziennym.
Dr
Barbara
Woś
podczas
degustacji
zaprezentowała
napoje
oraz
produkty
przygotowywane na bazie ziół w nawiązaniu do
innowacyjnych metod wykorzystywania wywarów
ziołowych oraz poruszyła niezwykle ważną kwestię
o innowacyjnym podejściu do ziół uprawowych i
dziko rosnących.
Kolejne bloki tematyczne poprowadzone przez dr
hab. Izabelę Jasicką Misiak skłaniały się ku
roślinnym antybiotykom wraz z innowacyjnym
wykorzystaniem roślin o działaniu antybiotycznym, a także wykład z zakresu innowacyjnego wykorzystania ziół w
kosmetyce. Jednym z punktów konferencji była także prezentacja najciekawszych gospodarstw agroturystycznych
województwa opolskiego oraz 40 minutowy film pn. „Turystyka wiejska – dobre praktyki w województwie
opolskim”.
W konferencji udział wzięło 70 uczestników składających się z rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych
oraz obiektów restauracyjno – hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz
lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy oraz osoby
zainteresowane tematem. Operacja miała na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do
dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych. Operacja polegała na zaproponowaniu zmian w oferowanych
produktach turystycznych, kreowaniu nowych produktów oraz wdrażaniu lepszych rozwiązań w procesach obsługi
klientów, udoskonalania oferty turystycznej, wprowadzania innowacji w obsłudze turystów. Wykorzystywanie
walorów turystycznych obszaru, pobudzenie kreatywności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu
stworzenia bogatszej oferty turystycznej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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44.

Innowacyjne rozwiązania w hodowli i przetwórstwie

małych przeżuwaczy
Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Data: 20-23.09.2021 r.; 04.10.2021 r.
Miejsce: Bawaria
Forma: wyjazd studyjny, konferencja
Grupa docelowa: rolnicy zajmujący się chowem, żywieniem oraz przetwórstwem owiec i kóz w woj., śląskim;
naukowcy; przedstawiciele doradztwa
Cel: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich; ułatwienie tworzenia oraz
funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami
sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wrażaniem innowacji w rolnictwie i
na obszarach wiejskich.

Relacja:
Pierwszym etapem realizacji operacji był wyjazd studyjny do Bawarii dla 30 uczestników. W trakcie wyjazdu odbyło
się spotkanie z przedstawicielami Bawarskiego Towarzystwa Hodowli Zwierząt w Państwowym Instytucie
Rolniczym w Grub-Poing. Grupę przywitał i oprowadzał kierownik ds. hodowli owiec i kóz w Bawarii dr. Christian
Mendel, który zaprezentował uczestnikom stację testowania owiec. Następną prezentację przygotowała Pani
Andrea Kaufmann, przeprowadziła wykład na temat hodowli kóz w Bawarii i opowiedziała o marketingu produktów
pozyskiwanych od małych przeżuwaczy w regionie. Kolejne wystąpienie mieli Panowie Martin Barl oraz Martin
Winkelmair. Zaprowadzili grupę do stad hodowlanych Państwowego Instytutu i opowiedzieli o hodowli owiec w
Bawarii. Poruszane były tematy związane z innowacyjnością, ekologią oraz
bieżącymi standardami wdrażanymi przez hodowców.
Następnie odbyła się druga wizyta studyjna na rodzinnej farmie Morigl-Hof.
Położone na ok. 60 ha gospodarstwo jest przykładem nowoczesnego i
jednocześnie zrównoważonego rolnictwa. Właściciele posiadają hodowlę
owiec rasy Texel, Jura i czarnogłowej owcy mięsnej oraz hodowlę bydła
rasy Murnau-Werdenfels. Uczestnicy mieli możliwość porozmawiać z
Panem Johannem Morigl – właścicielem, który osobiście oprowadzał po
gospodarstwie.
Trzecie spotkanie odbyło się w gospodarstwie Biolandhof Unglert. Rodzina
Unglert, od ponad 3 dekad zarządza gospodarstwem Hängbüchlhof w
Puchheim. To gospodarstwo ekologiczne znajdujące się ok. 20 km od
stolicy regionu- Monachium, na wysokości 521 m n.p.m. W 1989 roku
zostało przekształcone na system ekologiczny i od tego czasu pracuje
zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Stowarzyszenia Bioland. Na obszarze
zachodniego Monachium są jedyną farmą z certyfikatem Bioland. Po
gospodarstwie uczestników oprowadzał Pan Josef Unglert.
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W drugim dniu wyjazdu studyjnego, uczestnicy wizyty studyjnej pojechali na spotkanie z hodowcą owiec:
Stephanem Grafem właścicielem „Coburger Fuchsschafe Graf”. Od 1992 roku
pan Graf zajmuje się hodowlą owiec rasy Coburg fox, a w 2002 roku dołączył do
Bawarskiego Towarzystwa Hodowli Owiec. Kolejne spotkanie tego dnia odbyło
się z jednym z największych dostawców mleka koziego. Wizyta na ekologicznej
farmie kóz rodziny Gebauer w Scheuring. Dziś stado Pana Günthera składa się
z ok. 200 kóz mlecznych. Gospodarze zapewniają swoim kozom również
pastwisko. Wciąż zaopatrują mleczarnię Andechser Scheitz, która wykorzystuje
ich mleko kozie m.in. do produkcji pysznych produktów kozich. W maju 2000
roku otworzyli sklep na farmie, który niestety musieli ponownie zamknąć we
wrześniu 2013 roku. Niedawno rozpoczęli oferowanie ORGANICZNEGO mięsa
koziego do żywienia zwierząt BARF. Nowością są również ekologiczne przekąski
kozie dla psów i kotów, liofilizowane, naturalne i bez żadnych dodatków, bez zbóż
i glutenu. Spotkanie prowadził właściciel Pan Günther Gebauer.
Trzecie spotkanie tego dnia odbyło się w Ammersee Lamm. Właściciele, oprócz
hodowli owiec posiadają sklep mięsny. Owce w gospodarstwie są hodowane w
najwyższym standardzie. Wszystkie zwierzęta otrzymują wysokiej jakości paszę
wolną od GMO i są utrzymywane z przestrzeganiem należytego dobrostanu.
Zwierzętom nie podaje się środków pobudzających wzrost, są wypasane na
pastwiskach, gdzie nie stosuje się nawożenia mineralnego. Zwierzęta są ubijane na miejscu, a mięso przerabiane
w gospodarstwie. Uczestników oprowadzał właściciel, Pan Markus Schnitzler, była możliwość wymiany
doświadczeń i czas na pytania.
W trakcie wyjazdu uczestnikom zaprezentowano dwie innowacyjne maszyny do przeróbki owczej wełny do formy
pelletu (schafwooll Dungepellets). Tak przerobiona wełna jest używana do podłoża ogrodniczego jako środek
magazynujący wodę – pełni rolę hydrożelu. Wełniany pellet jest w 100% naturalny i biodegradowalny. To
innowacyjne rozwiązanie spotyka się z dużym zainteresowaniem ogrodników, co pozwala na zbyt owczej wełny.
Ostatni dzień wizyty studyjnej - grupa przyjechała do Gołaczowa by zobaczyć gospodarstwo owczarskie Pana
Roberta Płachty. W owczarni uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Innowacyjnych rozwiązań w utrzymaniu
dobrostanu małych przeżuwaczy”. Wykład w owczarni pozwolił zaobserwować uczestnikom zachowania owiec
utrzymywanych w nowoczesnej owczarni, uwzględniającej wymogi dobrostanu. Po wykładzie nastąpiło
oprowadzenie po gospodarstwie, gdzie oprócz owiec są utrzymywane również konie oraz kozy. Uwagę
uczestników przyciągały też psy pasterskie, przeszkolone do zaganiania owiec.
Podsumowanie konferencji z małych przeżuwaczy w dniu, 04.10.2021 r.
W dniu 4 października 2021 roku w bielskim oddziale Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
odbyła się konferencja pt. „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i przetwórstwie małych przeżuwaczy”. Konferencję
otworzyła Pani Dyrektor Oddziału Bielsko-Biała ŚODR, Magdalena Jakubiec. Po powitaniu rozpoczęły się wykłady
w 2 sesjach. Pierwsza sesja dotyczyła hodowli i ochrony ras rzadkich owiec i kóz – realia i perspektywy. Podczas
wykładu „Bioróżnorodność w hodowli owiec i kóz” dr hab. Aldona Kawęcka – prof. Instytutu Zootechniki,
opowiedziała o historii działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce, dotacjach do hodowli
rodzimych ras oraz zaprezentowała poszczególne rasy owiec i kóz. Uczestnicy dowiedzieli się o programach
ochrony zasobów genetycznych owiec oraz zapoznali się z efektami ich wdrożenia. Dr inż. Jacek Sikora z Instytutu
Zootechniki w wykładzie „Ochrony zasobów genetycznych – dzień dzisiejszy i perspektywy” opowiedział na temat
programów mających na celu: zachowanie populacji owiec i kóz oraz zwiększenia jej liczebności, dążenia do
utrzymania jak największej zmienności genetycznej oraz odtworzenia/stabilizacji cech charakterystycznych dla
danej populacji. Pan Sikora przedstawił były nowoczesne metody restytucji wymarłych ras małych przeżuwaczy z
zastosowaniem klonowania, zapłodnień in vitro, inseminacji i kriokonserwacji.
Potem rozpoczęła się II sesja wykładów dotycząca jakości produktów uzyskiwanych od małych przeżuwaczy i ich
przetwórstwa. Zaczął ją serowar Pan Sylwester Wańczyk ze Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i
Zagrodowych opowiadając na temat czynników wpływających na jakość pozyskiwanych surowców mlecznych.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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45.

Innowacyjne praktyki w przetwórstwie surowców

pochodzenia zwierzęcego, organizacja rynków zbytu oraz
agroturystyka na Podlasiu wzorem innowacji
Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Data: 20-24.09.2021 r.
Miejsce: Warmia, Mazury i Podlasie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, przetwórcy, producenci żywności, każdy potencjalny producent produktów
wytworzonych lokalnie, mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani wytwarzaniem produktów wysokiej
jakości, właściciele gospodarstw agroturystycznych, jednostki samorządowe i doradcze, specjaliści LODR i inne
osoby zainteresowane przedmiotem operacji.
Cel: poznanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie surowców pochodzenia
zwierzęcego, przy tym, zapoznanie uczestników z certyfikowaną ekologiczną produkcją płodów rolnych i ich
przetwórstwem, sprzedażą, działalnością agroturystyczną i edukacyjną. Transfer wiedzy na temat sprzedaży
bezpośredniej produktów rolnych w ramach rozwijającego się nurtu produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności
we własnym gospodarstwie (RHD, MLO itp.). Przedstawienie trendów na rynku żywności, konsekwencji zaistniałej
sytuacji epidemiologicznej dla organizacji sprzedaży produktów rolnych w aspekcie Krótkich Łańcuchów Dostaw.
Wizytacje w gospodarstwach rolnych zajmujących się agroturystyką, produkcją produktów rolnych i ich
przetwórstwem były podstawą do identyfikacji problemów i innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych.
Relacja:
Ważnym punktem wyjazdu studyjnego była prelekcja dr
nauk weterynaryjnych Bah Mamadou Moussa w Stacji
Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
PAN w Popielnie. Prelegent przedstawił zakres działalności
Stacji Badawczej, jak również przybliżył zadania i cele
tworzonej Grupy Operacyjnej EPI w ramach działania
„Współpraca”, w którym jako jednostka naukowa Instytut
planuje wziąć udział.
Kolejnym punktem wyjazdu była wizytacja w OSTOI
NATURY w Tomaszynie – innowacyjnej farmie. Założyciel
Ostoi Natury Piotr Ostaszewski oprowadził grupę po
ekologicznym gospodarstwie regeneratywnym, będącym
przykładem modelu gospodarstwa referencyjnego – smart village. Wskazał, że Ostoję Natury będącą Rolniczą
Spółdzielnią Produkcyjną (RSP) tworzy pięć „Farm”: 1. Farma Żywności Organicznej BIO 2. Farma Innowacji 3.
Farma Zielonej Energii 4. Farma Kultury 5. Farma Zdrowia. Farmy przy
wykorzystaniu innowacji technologicznych, społecznych i organizacyjnych a
jednocześnie zgodnie z tradycyjnymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska
produkują zdrową żywność. Grupa producentów produkuje żywność wysokiej
jakości, która następnie jest dostarczana bezpośrednio do klienta za
pośrednictwem platformy sprzedażowej bez udziału pośredników. RSP Ostoja
Natury w Tomaszynie są jedynym polskim finalistą programu Smart Rular 21. Pan
Piotr zapoznał grupę z plejadą innowacyjnych rozwiązań stosowanych przy
uprawie, produkcji a następnie dystrybucji ekologicznych warzyw, ziół, pra zbóż i
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owoców
bezpośrednio
do
klienta.
Sprawdzone od wieków metody takie jak,
płodozmian, podniesione rabaty, księżycowe
drewno, czy domowe receptury, są
odświeżane i wdrażane przy wykorzystaniu
innowacji technologicznych w gospodarstwie.
Dowiedzieliśmy się wiele informacji o
rolnictwie regeneratywnym, tym milej było
nam usłyszeć z ust założyciela Ostoi o
godnym
naśladowania
przykładzie
lubuskiego gospodarstwa, które praktykuje
ten model rolnictwa, jakim jest „Lubuskie
Angusowo”.
Godnym uwagi miejscem w gospodarstwie
jest reprezentatywny tunel foliowy (30 x 9 m)
wykorzystujący nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne m. in. zastosowanie podwójnie
pompowanej foli, dzięki której po uzyskaniu
poduszki powietrznej otrzymuje się wysoką termoizolację, co zmniejsza koszt ogrzewania obiektu. Ponadto,
zamontowane innowacyjne systemy cieniujące (kurtyny) umożliwiają ograniczenie strefy ciepła w tunelu –
szczególnie zimą, natomiast latem optymalnie chronią przed nadmiernym wzrostem temperatury i
nasłonecznieniem w obiekcie. W konstrukcji przy tym, zastosowane jest również rozwiązanie do ogrzewania
szklarni wykorzystujące nowatorskie rury Walczaka. I budząca największe zainteresowanie wśród uczestników…
puszczana wewnątrz tunelu muzyka klasyczna, która ma za zadanie wprawiać w ruch, wibracje (lekkie drgania)
roślinę dla jej lepszego potencjału rozwojowego. Innym nowatorskim wątkiem, który uczestnicy mogli
zaobserwować w gospodarstwie były samoprzepuszczalne gliniane naczynia nawadniające, stworzone w Ostoi
Natury tzw. OST-OYA. Stanowią one tradycyjny i łatwy sposób na oszczędzanie wody a przy tym lepszy wzrost
roślin. Naczynie to zbudowane z porowatej gliny zakopuje się w ziemi, aby w naturalny sposób nawodnić ogród,
zmniejszając przy tym znacząco straty wody i pracę związaną z podlewaniem. Korzenie roślin instynktownie rosną
w kierunku porowatej gliny, co pozwala im pobierać dokładnie tyle wody ile potrzebują i kiedy potrzebują. W
rezultacie zużycie wody spada, dbamy tym samym o środowisko, a uprawa wygląda jeszcze bardziej okazale.
Dla spełnienia celów realizacji operacji niezbędne były
również wizytacje w gospodarstwach prowadzących
przetwórstwo surowców pochodzenia roślinnego i
zwierzęcego wraz z ich organizacją rynków zbytu.
Wizytowaliśmy w jednym dniu w trzech gospodarstwach w
samym centrum Suwalszczyzny, prowadzących kolejno
przetwórstwo:
warzywno-owocowe
w
Jemieliste
(Gospodarstwo Ekologiczne „Rydzewscy” stanowiące
również Zagrodę Edukacyjną, Sylwia Rydzewska), mleczne
w Wiżajnach (Stowarzyszenie „Macierzanka” prezes
Barbara Żeliszczak) oraz mięsne w Ejszeryszki (Zakład
Przetwórstwa
Mięsnego
„Protasiewicz”,
Tadeusz
Protasiewicz). Wyjazd studyjny pokazał również wzór
innowacji w agroturystyce jaki kształtuje się na terenie
północno-wschodniej Polski. Niezapomnianym miejscem w
pamięci uczestników zostanie z pewnością Zajazd Tusinek w Rozogach, będący od 2015 r. Zagrodą Edukacyjną.
W ramach wyjazdu uczestnicy odwiedzili również inne inicjatywy w ramach prowadzonej agroturystyki na
Mazurach takie jak Dobry Zaczyn Młyn Tomaryny czy Osada Danków. Wzbogaceniem wyjazdu studyjnego była
wizyta we wzorcowej biogazowni w Boleszynie. Właściciel oprowadził nas po całym kompleksie biogazowni mocy
elektrycznej 1 MW stanowiącej biogazownię rolniczą. Zbudowana została przez przedsiębiorstwo Biogal Sp. z.o.o.
Inwestycja została zrealizowana z funduszów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do produkcji
biogazu wykorzystywane są między innymi odpady fermowe, kiszonka kukurydziana, wywar z gorzelni oraz
serwatka. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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46.

Podlaska Akademia Serowarska II Edycja

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Data: Gala serów – 21.09.2021
Miejsce: Podlaskie Centrum Technologii Rolno-Spożywczych; Klukowo
Forma: warsztaty; wyjazd studyjny, gala
Grupa docelowa: rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych,
wytwórcy produktu regionalnego,
przedstawiciele podmiotów
świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane
tematyką
Cel: podniesienie wiedzy z zakresu promocji krótkich łańcuchów
dostaw żywności, nowych/ulepszonych metod produkcji sera,
innowacyjnych sposobów marketingu sprzedaży produktów
serowarskich wytwarzanych na poziomie gospodarstwa. Rezultatem
uczestnictwa w projekcie może być powstawanie nowych producentów
rolnych wytwarzających sery na poziomie gospodarstwa rolnego, które
będą sprzedawane odbiorcom ostatecznym. Co za tym idzie możliwość
skrócenia łańcuchów dostaw.
Relacja:
Warsztaty serowarskie, wyjazd studyjny, wizyty w obiektach serowarskich, małych rzemieślniczych serowarniach,
konkurs serowarski i wielkie emocje, które towarzyszyły podczas realizacji kolejno wymienionych etapów projektu.
Niesamowity finał i szansa na powstanie nowych serowarni
na poziomie gospodarstwa w województwie podlaskim.
Rozpoczęte warsztaty w lipcu trwały dwa tygodnie, podczas
których przeszkolono 80 osób , byli to mieszkańcy
województwa podlaskiego. Zakres warsztatów obejmował
praktyczną naukę wytwarzania nowych/ulepszonych serów
podpuszczkowych oraz tematy merytoryczne związane z
przetwórstwem mleka. Podczas warsztatów każdy uczestnik
został wyposażony w zestaw serowarski do własnego
przygotowania sera w domu. Dzięki temu uczestnicy mogli
zdobyte umiejętności przenieść na warunki domowe oraz
przyszykować ser na konkurs serowarski, ostatni etap
projektu. Wyjazd studyjny, był kolejnym etapem projektu i
obejmował wizyty w obiektach serowarskich w
województwie Dolnośląskim oraz warsztaty serowarskie pod okiem Pana Sylwestra Wańczyka w gospodarstwie
ekologicznym ,,Sery Zagrodowe” w Krzeszowie. Wyjazd studyjny odbył się w dniach 08-10.09-2021 r. , wzięło w
nim udział 30 odbiorców. Wydawać się mogło że kolejne wizyty w obiektach specjalizujących się produkcją sera
będą monotonna powtórką, natomiast okazało się iż każde kolejne miejsce było fascynującym odkryciem, z którym
ciężko było się rozstać. Np. gospodarstwo ,,Kozłonoga” gdzie przesympatyczna Pani Joasia wytwarza sery z
surowca pochodzącego z hodowli kóz we własnym gospodarstwie, była bardzo dobrym przykładem jak można
przetwarzać surowce na pyszne produkty gotowe i oferować ja na sprzedaż klientom finalnym. Do tego nie
ograniczała się ona tylko i wyłącznie do produkcji serów, wytwarza również takie produkty jak: kefiry, jogurty,
masło oraz wypieka chleby żytnie na zakwasie z mąki ekologicznej. Uczestnicy odiwedzili również takie miejsca
jak ,, Szczypiorki” w Tuszynie- znakomity przykład Rolniczego Handlu Detalicznego. Gala serów to ostatni etap
projektu, gzie wszyscy uczestnicy projektu skupili się w jednym miejscu. Niektórzy z nich spróbowali swoich sił w
konkursie serowarskim. Sery konkursowe oceniło jury wg dwóch kategorii: najlepszy ser bez dodatków oraz
najlepszy ser z dodatkami. Sery oceniane były pod względem smaku, konsystencji oraz wyglądu.. Konkurs
serowarski poprzedził wykład Pana dr. hab. Antoniego Pluta na temat: ,,Sezonowe zmiany jakości mleka i ich
znaczenie w serowarstwie”.
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47.

Sieciowanie na Mazowszu narzędziem budowy

lokalnych partnerstw
Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
Data: 21-22.09.2021 r.
Miejsce: Chlewiska
Forma: konferencja
Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, partnerzy
SIR, jednostki naukowo-badawcze
Cel: tworzenia lokalnych partnerstw jako potencjalnych grup operacyjnych aplikujących o środki w ramach
działania "Współpraca". Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw oraz
wspieranie aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz realizację wspólnych projektów w rolnictwie, produkcji żywności,
leśnictwie i na obszarach wiejskich. Ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie
realizowania projektów mających podnieść poziom innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze
szczególnych uwzględnieniem wielopodmiotowego podejścia na przykładzie grup operacyjnych EPI. Celem
operacji jest przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów oraz
prowadzonych badań uzyskanych od instytucji badawczo naukowych oraz uczelni rolniczych przy współudziale
przedsiębiorców działających na rzecz rolnictwa.
Relacja:
Pierwszy dzień Forum to intensywne warsztaty. W ramach
szkolenia ze współpracy i utrzymania relacji z klientem
uczestnicy przekonali się, że konkurencja może być
sprzymierzeńcem i motywacją we wspólnych projektach.
Prowadzący wskazywał sposoby nawiązania relacji z
klientem i udowodnił, że czasami warto „udawać Greka”.
Podczas warsztatów z agromarketingu uczestnicy
przekonali się, że należy poszukiwać czegoś co nas
wyróżnia i że warto „wejść w buty” klienta. Uczestnicy
poznali też duński model sprzedaży bezpośredniej oraz
zwyczaje z Europu południowej.
Drugiego dnia, sesję wykładową rozpoczęła dr Anna
Wrzodak z Instytutu Ogrodnictwa, która wskazała szansę
na uzyskanie większego dochodu ze sprzedaży płodów
rolnych poprzez wprowadzenie do sprzedaży warzyw przygotowanych do spożycia, czyli minimalnie
przetworzonych. Prowadząca przybliżyła techniki fermentacyjne i przekonała uczestników, że kisić można prawie
wszystko. Omówiła też korzyści ze stosowania kultur starterowych bakterii. Uczestnicy poznali technologię
produkcji na przykładzie ogórków kiszonych oraz wyniki projektu, w którym badano wykorzystanie wody
geotermalnej z ujęcia w Uniejowie do wytworzenia innowacyjnych soków kiszonych na bazie buraka ćwikłowego
z dodatkiem soków owocowych, oraz zagospodarowanie wartościowego surowca kiszonego z buraka jako
produktu liofilizacji. Wykładowca prof. dr hab. inż. Mieczysław W. Obiedziński z Instytutu Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego omówił zasady produkcji sera farmerskiego. Wykładowca szczegółowo omówił także proces
technologiczny produkcji sera podpuszczkowego. Przetwarzanie mleka we własnym zakresie jest naturalnym
rozwinięciem produkcji mleka. Zagrodowa produkcja serów pozwala na zwiększenie dochodów rolników.
Jako przykład dobrej praktyki uczestnicy poznali efekty działalności Justyny Paluch z Gospodarstwa
Sadowniczego Alina Paluch i córka. Trudna sytuacje na rynku jabłek wymusiła powstanie dodatkowych
działalności – najpierw tłocznia soków, następnie inkubator. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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48.

Wykorzystanie innowacji w gospodarowaniu na

trwałych użytkach zielonych
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
Data: 21-22.09.2021; 28-29.09.2021
Miejsce: Poznań
Forma: szkolenie z wyjazdem studyjnym
Grupa docelowa: przedstawiciele doradztwa rolniczego, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich.
Cel: współpraca podmiotów doradczych, rolników nowatorów i środowiska naukowego na rzecz upowszechniania
innowacyjnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk w zakresie wykorzystania TUZ, jako wartościowej paszy
w żywieniu bydła oraz gospodarowania w zakresie pratotechniki (zabiegi agrotechniczne), zbioru i konserwacji
pasz na trwałych użytkach zielonych.
Relacja:
Pierwszego dnia uczestnicy brali udział w serii wykładowej,
natomiast drugiego dnia odbyła się część wyjazdowa do
gospodarstwa rolnego o profilu zwierzęcym oraz Rolniczego
Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach, należącego do
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Część dydaktyczna
została przeprowadzona przez specjalistów z Katedry
Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Wykładowcy prezentowali
innowacyjne i perspektywiczne zagadnienia z zakresu
nawożenia (formuły nawozów, sposoby i technologie
aplikacji), gdzie wskazano fundamentalną rolę pH gleby,
bilansowanie składników pokarmowych, wzajemną synergię
mikroelementów oraz racjonalizację nawożenia poprzez
precyzyjne dokarmianie nawozami dolistnymi. Podczas omawiania technologii kośnego i pastwiskowego
użytkowania użytków zielonych wskazano na szereg propozycji i kierunków. Miedzy innymi komputerowe
zarządzanie harmonogramem wypasu zwierząt na pastwisku, mobilne roboty udojowe. Bardzo dużym
zainteresowaniem słuchaczy cieszył się system inteligentnego zarządzania stadem na pastwisku, gdzie zwierzęta
dzięki impulsom elektrycznym nie wychodzą poza wyznaczony cyfrowo (bez fizycznych ogrodzeń) obszar
pastwiska. Wykład o tematyce nowoczesnych technik zakiszania pasz zamknął pierwszy dzień szkolenia. W jego
zakresie omówiono parametry jakościowe takiej paszy oraz rynkowe propozycje usprawnienia zbioru, zgniotu i
transportu.
Drugiego dnia odwiedzono gospodarstwo rolne o profilu zwierzęcym. Specyfika gospodarstwa dotyczyła
wykorzystania innowacji związanej z techniką produkcji na użytkach zielonych. Ze względu na glebę i trudność w
jej uprawie – duża zwięzłość, niekorzystne warunki wilgotnościowo – powietrzne, z których pozyskiwana jest pasza
objętościowa dla bydła mlecznego, rolnik skonstruował na własne potrzeby maszynę do napowietrzania darni traw.
oraz technologią uprawy traw. Wizytom u rolnika towarzyszyła ożywiona dyskusja między uczestnikami i wymiana
doświadczeń związanych z procesem użytkowania i pielęgnacji użytków zielonych. Kolejnym punktem był wyjazd
do Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Brodach. Podczas wizyty przedstawiono gospodarstwo,
strukturę upraw i stado hodowlane. Zaprezentowano interesujące wyniki doświadczeń, oraz ich funkcjonowanie w
praktyce. Jedną z innowacji było włączenie pastwiska w systemie wypasu półdziennego do dawki pokarmowej
złożonej z pasz konserwowanych w żywieniu bydła mlecznego. Ważnym punktem było pokazowe podsiewanie łąki
z wykorzystaniem siewnika ze specjalistycznym wałem dogniatającym. Jego powierzchnia została zaprojektowana
tak, by symulować owcze racice. Według badań taka faktura wału dogniatającego najefektywniej służy aplikacji
nasion, jak i strukturze darni traw. Podczas wizytacji łąk i pastwisk, wszyscy mogli zaznajomić się ze szczególnym
składem botanicznym runi pastwiskowej. Wszelkie kombinacje poddawane są nadal badaniom i będą
kontynuowane przez najbliższe lata. Zwiedzono również budynki inwentarskie do hodowli bydła, gdzie
zainstalowano automaty do dozowania paszy treściwej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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49.

Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom

w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich
Dolnego Śląska
Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data: 25.09.2021 r.
Miejsce: Wrocław
Forma: Konferencja, konkurs
Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich,
doradcy rolniczy, wiejscy oferenci usług turystycznych,
przedstawiciele
instytucji,
właścicieli
gospodarstw
agroturystycznych i zagród edukacyjnych, mieszkańcy obszarów
wiejskich oraz osoby zaangażowane we wdrażanie innowacji na
obszarach wiejskich Dolnego Śląska
Cel: integracja i budowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami
i przedsiębiorcami wiejskimi, producentami i handlowcami oraz
pracownikami instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa w
regionie.
Relacja:
Konferencja "Tworzenie sieci kontaktów na sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na
obszarach wiejskich Dolnego Śląska" i podsumowanie konkursu na najlepszą zagrodę edukacyjną, a także zakupy
na kiermaszu produktów lokalnych, wytwarzanych przez dolnośląskich rolników i producentów odbyły się XLI Dni
Otwarte Doradztwa Rolniczego. Na spotkanie przyjechali rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy,
właściciele zagród edukacyjnych i przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie innowacji na
obszarach wiejskich Dolnego Śląska oraz uczestnicy wojewódzkiego konkursu na najlepszą zagrodę edukacyjną.
W tym roku DODR już po raz 41. Zorganizował imprezę, która służy promocji obszarów wiejskich oraz
nawiązywaniu kontaktów w branży rolniczej na Dolnym Śląsku. O tym, że przykładem takiej współpracy może być
modelowa winnica DODR, która powstała we Wrocławiu, mówił podczas otwarcia konferencji Dyrektor
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki. Podkreślił także, że celem dolnośląskich
doradców jest rozwiązywanie problemów rolnictwa, rolników i mieszkańców terenów wiejskich w regionie.
Pracownicy DODR oferują między innymi doradztwo technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne, marketingowe
i rolno-środowiskowo-klimatyczne czy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej.
Wśród gości wydarzenia znaleźli się Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, Dyrektor Dolnośląskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR Magdalena Salińska, Zastępca Dyrektora wrocławskiego Oddziału Terenowego
KOWR Urszula Ganczarek, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska, Członek
Zarządu DIR Dariusz Madejski. W programie konferencji znalazły się wykłady dotyczące innowacyjnych rozwiązań
stosowanych w turystyce. Agata Szumlakowska-Kwaśnik opowiedziała o sieciowaniu produktów turystycznych,
natomiast o rosnącym znaczeniu Networkingu w budowaniu marki regionu mówiła właścicielka firmy Sky Rocket
ze Świdnicy Justyna Wojciechowska. Konferencja była okazją do podsumowania i wręczenia nagród laureatom
wojewódzkiego konkursu na Najlepszą zagrodę edukacyjną z Dolnego Śląska. Wojewódzki koordynator
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych Agnieszka Kowalczuk-Misek i przewodnicząca kapituły konkursowej,
zaprezentowała ofertę zagród, których właściciele stanęli na podium.
W tym samym czasie na zewnątrz, na terenie zielonym DODR trwał kiermasz produktów lokalnych wytwarzanych
przez dolnośląskich rolników i producentów.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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50.

Wykorzystanie lawendy w innowacyjnym krótkim

łańcuchu żywnościowym
Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Data: 27-28.09.2021
Miejsce:
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych, wytwórcy produktu regionalnego, przedstawiciele
podmiotów świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane tematyką
Cel: przedstawienie i zapoznanie uczestników wyjazdu w sposób praktyczny i teoretyczny z produkcją lawendy,
a dokładnie z możliwościami wykorzystania tego zioła w krótkim łańcuchu żywnościowym. Celem będzie
zaprezentowanie krótkiego łańcucha, który w wybranym gospodarstwie prowadzony jest w sposób innowacyjny z
wykorzystaniem wszelkich walorów lawendy. Przedstawienie krótkiego łańcucha żywnościowego poprzez wyjazd
do gospodarstwa z największą uprawą lawendy w Polsce i jej przetwarzania w obrębie tego gospodarstwa.
Relacja:
W ciągu dwóch dni przepełnionych zapachem lawendy uczestnicy
wyjazdu zapoznali się z zasadami krótkiego łańcucha
żywnościowego. Zajęcia prowadziła dr Barbara Idczak,
właścicielka gospodarstwa. Podczas pierwszego dnia odbył się
wykład „Krótkie łańcuchy dostaw” na przykładzie gospodarstwa
agroturystycznego Lawendowa Osada. Uczestnicy dowiedzieli się
czym są krótkie łańcuchy dostaw oraz jak prowadzić ewidencję
sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie. Dr Barbara
Idczak zaprezentowała produkty z lawendy które przygotowuje w
swoim gospodarstwie m.in. syrop lawendowy. Uczestnicy poznali
także właściwości herbaty z kwiatów lawendy która ma szerokie
zastosowanie – działa przeciwskurczowo, kojąco i antyseptycznie.
Kolejnym produktem uzyskiwanym w gospodarstwie była sól
lawendowa stosowana, jako przyprawa. Uczestnicy podczas
warsztatów zdobyli wiedzę dotyczącą wytwarzania hydrolatów i olejków lawendowych. Hydrolat to produkt
uboczny, powstający podczas procesu destylacji roślin parą wodną, w trakcie produkcji olejków eterycznych.
Uczestnicy mieli okazję samodzielnie wytworzyć olejek oraz hydrolat dzięki specjalnym urządzeniom znajdującym
się w gospodarstwie. Drugiego dnia słońce przywitało uczestników na polu lawendy, gdzie rozkwitały jeszcze
pojedyncze gałązki, które po zebraniu były bazą do wykonania zadań podczas zaplanowanych warsztatów.
Jako pierwsze były warsztaty z wyplatania lawendowych
wrzecion/fusetek. Fusetka to koszyczek z gałązek lawendy,
przeplatanych materiałową wstążką, wypełnionych kwiatami
lawendy. To bardzo pracochłonne ale wbrew pozorom
relaksujące zajecie. Wszystkie dłonie pracowały zręcznie, a
uplecione produkty uczestnicy otrzymali na pamiątkę.
Kolejnym etapem były warsztaty z wytwarzania naturalnych
lawendowych mydeł. Uczestnicy wyjazdu studyjnego poznali
od podstaw wszystkie etapy ich wytwarzania, po czym
wykorzystując swoją wyobraźnię mogli nadać im wymarzona
formę i kształt. Uczestnicy zaczęli od zrobienia bazy mydlanej,
potem dodali wybrane przez siebie dostatki, a po przelaniu
mydeł do form zostało tylko poczekać aż zastygną. Kliknij
tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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51.

Promocja nowoczesnych praktyk w przetwórstwie i

rolnictwie ekologicznym
Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Data: 27-29.09.2021
Miejsce: wizyty w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz w gospodarstwach
ekologicznych zajmujących się uprawą, produkcją, przetwórstwem i sprzedażą na
poziomie gospodarstwa na terenie woj. świętokrzyskiego.
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy ekologiczni, rolnicy konwencjonalni, osoby
przetwórcy, przedstawiciele doradztwa.

zainteresowane taką działalnością,

Cel: usprawnienie ekologicznego systemu produkcji i przetwórstwa poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń
pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz dążenie do zatrzymania tendencji
spadkowej ilości gospodarstw rolnych, prowadzonych w systemie rolnictwa ekologicznego. Zniwelowane wielu
problemów, które jednocześnie stanowią barierę dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i tym samym dla rynku
żywności ekologicznej. Zapoznanie uczestników z innowacyjnymi praktykami stosowanymi w przetwórstwie i
rolnictwie ekologicznym oraz zwiększenie wiedzy na temat znaczenia ekoinnowacji w aspekcie zrównoważonego
rozwoju, na które składa się ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i osiągania większej
skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystania zasobów.
Relacja:
Pierwszy dzień wyjazdu rozpoczął się od wizyty w Centrum
Doradztwa Rolniczego –
oddział w Radomiu, gdzie
uczestnicy wysłuchali wykładów przeprowadzonych przez
specjalistów CDR-u. Pierwszy wykład
pt.: „Stan i
perspektywy rolnictwa ekologicznego w Polsce i na świecie”
wygłosił Pan Dariusz Pomykała, który zwrócił uwagę na
aktualny stan rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz wskazał
problemy, z jakimi borykają się producenci żywności
ekologicznej. Następnie Pan Andrzej Śliwa w wykładzie pt.:
„Zasady innowacyjnego przetwórstwa ekologicznego”
podkreślił, że ekologiczne produkty przetworzone powinny
być produkowane przy użyciu takich metod przetwarzania,
które
gwarantują
przestrzeganie
zasad
produkcji
ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na
wszystkich etapach produkcji. Omówił także zasady i obecny stan przetwórstwa ekologicznego w Polsce
zaznaczając, że liczba producentów ekologicznych rośnie, ze względu na zwiększającą się świadomość
konsumentów. Na koniec Pani Monika Mrożek w wykładzie pt.: „Możliwe nowoczesne formy wprowadzania
produktów ekologicznych do obrotu” opowiedziała jakie wymogi formalno-prawne musi spełnić rolnik, który
produkuje i chce rozpocząć dystrybucję swoich produktów. Podkreśliła, że produkcja żywności w gospodarstwach
ekologicznych o małej zdolności produkcyjnej może odbywać się w ramach: dostaw bezpośrednich, sprzedaży
bezpośredniej, RHD i działalności MOL. Następnie uczestnicy odwiedzili Centrum Praktycznego Szkolenia w
Zakresie Małego Przetwórstwa, które zlokalizowane jest na terenie CDR w Radomiu, gdzie odbyli warsztaty z
przetwórstwa owoców, a przez to uzyskali wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną z zakresu produkcji,
przetwórstwa i promocji żywności ekologicznej. Drugiego dnia wyjazdu studyjnego uczestniczy odwiedzili
Inkubator Przetwórczy w Dwikozach, który powstał z inicjatywy Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w
Sandomierzu. Pani Anna Frańczak ciekawie opowiedziała o celach, które przyświecają Fundacji i realizowanych
zadaniach, a także o historii powstawania Inkubatora oraz zasadach jego funkcjonowania. Inkubator Przetwórczy
może być pierwszym etapem rolnika na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego. Inkubator jest
miejscem, w którym rolnik zamiast zaczynać od kosztownej inwestycji związanej z budową nowego zakładu może
sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości wprowadzania na rynek (opakowanie, etykietowanie,
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dystrybucja i sprzedaż) oryginalnego, własnego
produktu zgodnie z przepisami sanitarnymi. W ramach
wizyty w Inkubatorze odbyły się prezentacje linii
przetwórczych, suszarni oraz warsztaty z przetwórstwa
owoców, które przeprowadził Pan Piotr Koprysz.
Efektem
warsztatów
w
Inkubatorze
było
wyprodukowanie ekologicznego soku jabłkowego.

Kolejna wizyta odbyła się w Winnicy Król w
miejscowości Radoszki, należącej do Pana Wojciecha
Króla. Właściciel Winnicy to niesamowity pasjonat wina
oraz wszystkiego co się wiąże z procesem produkcji
wina, począwszy od wyboru odmiany, wyboru
najlepszego
miejsca
na
założenie
plantacji,
prowadzenia plantacji, metody zbioru aż po uzyskanie końcowego produktu oraz jego przechowywanie.
Powierzchnia winnicy to ponad 6 ha, a uprawiane w niej szczepy – Chardonnay, Pinot Noir, Zweigelt, Seyval Blanc,
Merlot oraz Cabernet Sauvignon są równie niesamowite jak cała winnica. Całość od samego początku jest
uprawiana biodynamicznie oraz ekologicznie, co poparte jest odpowiednim certyfikatem.
Ostatnim punktem dnia była wizyta w gospodarstwie ekologicznym EKORAB w miejscowości Jasień w gminie
Staszów. Właściciel Pan Bogdan Chara opowiedział o historii gospodarstwa oraz jego funkcjonowaniu. Działalność
ekologiczną rozpoczął w 2004 roku. W gospodarstwie uprawiane są dawne odmiany zbóż (pszenica orkisz,
płaskurka, samopsza, żyto krzyca) , a
także
proso,
gryka,
ziemniaki,
warzywa i owoce. W gospodarstwie
hodowane jest także bydło rasy jersey,
z mleka, którego powstają sery
twarogowe. Wizyta w gospodarstwie
dała możliwość zapoznania się z
procesem
przetwarzania
zbóż,
ponieważ odbywa się tutaj produkcja
mąki, kaszy i płatków. Z uzyskanego
ziarna gospodarze wypiekają również
chleb. Na terenie gospodarstwa
funkcjonuje także tłoczarnia olejów.
Uczestnicy mieli okazję skosztować
przygotowanych w gospodarstwie
przetworów, past, konfitur, serów,
chleba i ciasta.
Ostatniego dnia wyjazdu studyjnego uczestnicy odwiedzili gospodarstwo ekologiczne u Machockich. Właścicielką
gospodarstwa jest Agata Machocka z Cisowa w gminie Daleszyce, która w 2017 roku przejęła ponad 7 ha
gospodarstwo ekologiczne rodziców. W jej gospodarstwie uprawiane są głównie maliny i truskawki, a także
warzywa: marchewka, pietruszka, cebula, buraki, pomidory, ogórki, papryka, dynia. Ekologicznym certyfikatem
potwierdzona jest tu nie tylko uprawa, ale także przetwórstwo, ponieważ w gospodarstwie zaczęto przerabiać to,
co jest w nadwyżce. W ten sposób powstają ekologiczne syropy i soki tłoczone na zimno, w których jest 100%
owocu, bez dodatku wody. Z malin powstają dżemy, a także owocowe galaretki. Nadwyżki warzyw wykorzystywane
są do sałatek, a kapusta w nadmiarze jest kiszona. Uczestnicy mieli możliwość skosztować przetworów
ekologicznych powstających w gospodarstwie, a także mogli zrobić zakupy w sklepiku na terenie gospodarstwa.

Ostatnim punktem programu wyjazdu studyjnego była wizyta w gospodarstwie ekologicznym „Farma Jaga” w
Bogucicach Drugich w gminie Pińczów. Farma Jaga to rodzinne gospodarstwo ekologiczne zajmujące się hodowlą
kóz i produkcją kozich serów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
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52.

Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk rolniczych

w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym
Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Data: 27.09. – 02.10.2021 r.
Miejsce: woj. małopolskie
Forma: wyjazd studyjny
Grupa docelowa: rolnicy i przetwórcy ekologiczni,
certyfikowane
gospodarstwa
ekologiczne,
rolnicy
konwencjonalni
zainteresowania
prowadzeniem
gospodarstwa metodami ekologicznymi, przedstawiciele
doradztwa rolniczego
Cel: poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu agrotechniki
w rolnictwie ekologicznym. Zapoznanie uczestników z
przetwórstwem produktów ekologicznych - prezentacja
dobrych przykładów z województwa małopolskiego.
Zachęcenie uczestników do podejmowania inicjatywy
przetwarzania produktów we własnych gospodarstwach
poprzez dzielenie się doświadczeniem w zakresie
przetwórstwa. Nawiązanie współpracy między uczestnikami wyjazdu oraz odwiedzanymi gospodarstwami.
Upowszechnianie systemu rolnictwa ekologicznego jako rolnictwa przyjaznego dla środowiska naturalnego.
Relacja:
W ramach wyjazdu grupa uczestników wizytowała w dwóch gospodarstwach położonych w podkrakowskich
Niezwojowicach. Gospodarstwo pana Andrzeja Przybycień, to obecnie jedyne towarowe gospodarstwo
ekologiczne w powiecie proszowickim. Grunty orne stanowią 10 ha. W płodozmianie dominują uprawy warzyw, z
których gospodarz uzyskuje bardzo dobre plony. Średnie plony odpowiednio na poziomie: ziemniaki około 30 t z
ha, marchew jadalna około 40 t/ha, pietruszka 20t/ha, seler 25t/ha, cebula 30 t/ha, czosnek 80 000 główek z ha,
kapusta 40t/ha, por 170 tysięcy sztuk z ha, dynia plon 40 t/ha, czarna rzepa- 25t/ha, ogórek 40 t/ha. W poplonie
rolnik uprawia koper, czarną rzodkiew, burak ćwikłowy. Produkcja zbóż stanowi około 2 ha. Na areale około 3 ha
co roku wysiewana jest mieszanka strączkowo- zbożowa na poplon. Do siewu stosuje kwalifikowany, ekologiczny
materiał siewny. Odchwaszczanie przeprowadzane jest mechanicznie oraz za pomocą pielnika z palnikiem
gazowym. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli i certyfikacji przez jednostkę certyfikującą, posiada również
certyfikat bezpieczeństwa żywności HACCP, Global G.A.P. Freshmazovia, najważniejszy prywatny
międzynarodowy system jakości i bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej, który jest niezbędny w
nowoczesnym handlu. Wytworzone produkty są sprzedawane dla dużych sieci Makro, NATU BIO oraz przetwórni
BIOFOOD.
Pan
Andrzej
współpracuje
z
Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, szkołą rolniczą
w Piotrowicach Małych oraz MODR Karniowice. Bierze
udział w konferencjach, sympozjach oraz targach
dotyczących ekologicznych metod produkcji.
Drugim odwiedzanym gospodarstwem było położone
w sąsiedztwie 5-hektarowe gospodarstwo ekologiczne
i zagroda edukacyjna „Pszczółki”. W gospodarstwie
prowadzony jest chów gęsi polskiej białej, indyków i
kur. Dominuje uprawa warzyw i owoców, które są
wykorzystywane i przetwarzane w gospodarstwie. W
ramach zajęć w zagrodzie edukacyjnej uczestnicy
poznają cykl życia pszczelej rodziny i proces
powstawania miodu. W ramach Rolniczego Handlu
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Detalicznego (RHD) prowadzone jest przetwórstwo oraz sprzedaż produktów z własnego gospodarstwa. To
również miejsce, w którym priorytetem jest wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowaniu historii i umiłowania
ziemi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zagrody edukacyjnej.
Kolejny dzień wyjazdu i następne ciekawe gospodarstwa. Tym
razem goszczono u Pań:
Lucyny Gaweł i Martyny
Chodorowicz. Od 2003 r. gospodarstwo posiada certyfikat
ekologiczny. Produkują warzywa na lokalny krakowski Targ
Pietruszkowy oraz zajmują się hodowlą bydła rodzimej rasy
polska czerwona, królików i kur niosek polskiej rasy
Zielononóżka kuropatwiana. Zwierzęta zapewniają naturalny
nawóz wykorzystywany przy uprawie warzyw.Główne uprawy
obejmują ziemniaki, kapustę głowiastą i pekińską, pietruszkę
marchewkę, rzepę, sałaty, fasolę szparagową, koper, ogórki
gruntowe, pomidory, por i seler i burak ćwikłowy. Część
warzyw jest przetwarzana w gospodarstwie i sprzedawana w
ramach RHD. Na terenie gospodarstwa znajduje się 12 tuneli
foliowych, w których od wczesnej wiosny do późnej jesieni
uprawiane są warzywa, Od lutego rusza wysiew nowalijek:
rzodkiewki, sałaty, szczypioru i koperku. Uprawa warzyw i ziół prowadzona jest w ośmiu tunelach foliowych.
Część wyjazdu studyjnego grupa spędziła na Podhalu, w najwyżej położonej miejscowości w Polsce, w Zębie.
Tutaj znajduje się gospodarstwo Pana Bolesława Bobaka. Jest to przykład gospodarstwa, w którym prowadzony
jest chów bydła mlecznego oraz owiec. W ramach RHD produkowane są sery. Tradycje wytwarzania prawdziwych
serów góralskich są w rodzinie Bobaków kultywowane od wielu pokoleń, dlatego tak wielu klientów docenia
oryginalny smak serów białych, wędzonych, bryndzy, bundza czy coraz popularniejszego poza Podhalem
korbacza, który kształtem przypomina makaronowe nitki, a historia jego wytwarzania ma ponad dwieście
lat.Gospodarstwo otrzymało certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski przyznawany przez Fundację
Partnerstwo dla Środowiska. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że w gospodarstwie Państwa Bobaków
stosuje się ekologiczne metody hodowli zwierząt oraz zlokalizowane jest ono na terenie Małopolski.
Gospodarstwo należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura”. Rodzina zajmuje się
także eko-agroturystyką. Sery góralskie dostępne są w sprzedaży bezpośredniej, zarówno w gospodarstwie, jak i
na miejscowych targowiskach w Zakopanem i Krakowie na Targu Pietruszkowym oraz Targu Produktów
Lokalnych.
Kolejny punkt programu to wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w
Zakopanem. Podczas spaceru edukacyjnego po ośrodku pierwszym punktem zwiedzania była największa w
Polsce makieta Tatr – prezentacji, która jest na niej wyświetlana, towarzyszył komentarz lektora. Kolejnym etapem
spaceru była projekcja filmu oraz bardzo realistyczne dioramy, czyli trójwymiarowe makiety przedstawiające łąkę
i las oraz wpływ człowieka na tatrzańskie ekosystemy. Zdobyliśmy wiedzę na temat walorów przyrodniczych TPN
i sposobów ich ochrony. Swobodne przemieszczanie się zwierząt ma ogromne znaczenie dla
zachowania bioróżnorodności obszarów chronionych.
Przedostatni dzień pobytu w pięknych stronach województwa małopolskiego spędzono poznając asortyment i
specyfikę powstawania ekologicznych soków w tłoczni soków Maurera. Z uwagi na formę tworzenia – są to
produkty tłoczone bezpośrednio ze świeżych owoców, warzyw oraz ziół. Co istotne, wszystkie składniki, z których
wykonywane są soki ekologiczne pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych, a więc wolnych do chemii,
pestycydów i wszystkich innych, niekorzystnych dla ludzkiego zdrowia substancji. W każdym przypadku są to soki
bez dodatku cukru, zawierające jedynie cukier naturalnie występujący w warzywach i owocach.
Na zakończenie pobytu w Małopolsce grupa odwiedziłą ekologiczne gospodarstwo koziarskie pani Agnieszki
Libury w Kobylcu. Gospodarstwo o pow. 10 ha stanowią: sad aroniowy, ogród warzywny, łąki, pastwiska i las.
Prowadzi hodowlę zachowawczą kóz karpackich. Na bieżąco współpracuje Instytutem Ochrony Zasobów
Genetycznych, pracując nad zachowaniem i odnową starej, polskiej rasy kóz karpackich. Zwierzęta biorą udział w
wystawach i są protoplastami kolejnych stad w Polsce. Z mleka tej rasy powstają sery, a z mięsa wędliny i potrawy
dla domowników, pracowników oraz gości. Oprócz kóz w gospodarstwie hoduje się króliki na mięso dla pacjentów
onkologicznych. Dodatkowo w gospodarstwie prowadzona jest działalność agroturystyczna. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
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53.

Dobre praktyki w zakresie wspierania

przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich na
przykładzie inicjatyw podejmowanych przez rolników w
województwie śląskim
Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Data: 28.09. – 01.10.2021 r.
Miejsce: woj. śląskie
Forma: wyjazd studyjny połączony z warsztatami
Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego: doradcy/specjaliści Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, przedsiębiorcy, odbiorcy zainteresowani tematyką, mieszkańcy obszarów
wiejskich, pracownicy firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa.
Cel: pokazanie rolnikom przykładów dobrych praktyk współdziałania i korzyści z tego wynikających, ułatwienie
tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi a przedsiębiorcami sektora rolnospożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich. Ciekawe rozwiązania i pomysły mogą zostać przeniesione do własnego gospodarstwa, aby przyciągnąć
klientów-turystów. Nabycie wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, małego przetwórstwa lokalnego,
skutecznej promocji i marketingu produktów lokalnych oraz ułatwienia tworzenia sieci kontaktów przy kreowaniu
wspólnej marki, ukazania innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań promujących jakość życia na wsi . Ukazanie
innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w gospodarstwach sprzyjać będzie poprawie efektywności produkcji i
wzrostowi konkurencyjności w województwie pomorskim. Promowanie innowacyjnych technologii w
gospodarstwach.
Relacja:
Grupa uczestników licząca 25 osób, w pierwszym dniu wyjazdu zaplanowano pobyt w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Sokole Ranczo” w Biskupicach koło Częstochowy. Uczestnicy zwiedzali gospodarstwo
i obiekty, wsłuchując się w opowieść o działalności Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Sokole Ranczo” oraz
o planach inwestycyjnych na przyszłość. Uczestnicy zadawali bardzo dużo pytań, żywo interesując się
działalnością i praktykami Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Sokole Ranczo”. Drugi dzień wyjazdu studyjnego
grupa rozpoczęła od wizyty w Mikołowie, w Zagrodzie i Ogrodnictwie „Niezłe Ziółka”. Po miłym powitaniu grupy
przez właścicielkę gospodarstwa uczestnicy zostali zaproszeni do degustacji lodów rzemieślniczych. Właścicielka
oprowadziła grupę po całym gospodarstwie, szczegółowo przekazując informację o różnych formach działalności
i warsztatach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Następnym punktem była ,,Tradycyjna Zagroda
Rolna Skansen Ochaby” w Ochabach Wielkich. ,,Tradycyjna Zagroda Rolna Skansen Ochaby”, to prawdziwy
skarbiec zapomnianych rzeczy użytku domowego, maszyn i urządzeń rolniczych. Prezentacja gospodarstwa i
różnych form działalności, a także udział w warsztatach rękodzieła, to główne punkty wizyty w Ochabach Wielkich.
Wizyta w Gospodzie i Zagrodzie Edukacyjnej ,,Kozia Zagroda”, to smakowity obiad regionalny i poczęstunek oraz
przepiękna opowieść słowno-muzyczna w wykonaniu miejscowej mieszkanki, a także warsztaty produkcji sera
owczego w góralskim szałasie. Gospodarze ,,Koziej Zagrody” przyciągają turystów dobrą kuchnią i warsztatami z
zakresu kultury regionu i serowarstwem. Trzeci dzień wyjazdu studyjnego był bardzo intensywny i rozpoczął się
wjazdem kolejką na sam szczyt góry, gdzie położone jest gospodarstwo ,,Agroturystyka U Gazdy” w Brennej. Duża
sala warsztatowa oraz przepiękne krajobrazy są wielkim atutem gospodarstwa. Mimo odległości od głównej drogi
gospodarstwo jest oblegane przez turystów przez cały rok. Następnie grupa zapoznała się z działalnością
gospodarstwa agroturystycznego „Gazdówka” w Górkach Wielkich, gdzie gospodarze oferuje pobyty dla osób
indywidualnych i grup w różnym wieku. Podstawą są tu zajęcia z jazdy konnej, a zimą ogniska i kuligi. Nasza grupa
skorzystała z pogadanki, prezentacji gospodarstwa i przejażdżki wozami konnymi. Na zakończenie dnia grupa
zwiedziła muzeum pasterskie w Centrum Pasterskim w Koniakowie, uczestniczyła w warsztatach serowarskich
oraz warsztatach przędzenia wełny. W czwartym dniu wyjazdu grupa odwiedziła gospodarstwo rolne i edukacyjne
Katarzyny Brol w Woźnikach Śląskich k. Częstochowy, u znanego producenta mleka koziego. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
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54.

Dolnośląskie Partnerstwa ds. Wody

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data: III kwartał
Forma: spotkania
Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów
państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowobadawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów
rybnych, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający
oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty na terenie powiatu
oleśnickiego zainteresowane tematem.
Cel: zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym
społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na
obszarach wiejskich danego powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
Relacja:
W III kwartale 2021 r. zorganizowano drugie spotkania Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody na terenie powiatów:
ząbkowickiego, kłodzkiego, świdnickiego, wrocławskiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, oławskiego,
karkonowskiego, legnickiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, milickiego, trzebnickiego,
olesnickiego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu ząbkowickiego
(24.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kłodzkiego
(20.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego
(17.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu
wrocławskiego” (28.09.2021)
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego
(21.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego
(23.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie oławskim – II spotkanie
w ramach Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) (16.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać
szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu karkonoskiego
(16.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu legnickiego
(14.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie dzierżoniowskim – II
spotkanie w ramach Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) (15.09.2021) Kliknij tutaj, aby
przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu jaworskiego
(10.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu złotoryjskiego
(08.09.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu
milickiego” (02.07.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu
trzebnickiego" (30.06.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
Drugie spotkanie w ramach projektu "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu
oleśnickiego" (28.06.2021) Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
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55.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody – woj. lubuskie

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Data: III kwartał
Forma: spotkania
Grupa docelowa: Przedstawiciele administracji publicznej reprezentujący sektor gospodarki wodnej, spółek
wodnych, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów
naukowych/uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele
podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty
zainteresowane tematem.
Cel: zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami
i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
Relacja:
Od 2020 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w kalsku
realizuje zadanie zlecone przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zadaniem tym jest utworzenie Lokalnego Partnerstwa Wodnego
w każdym powiecie województwa lubuskiego. W ubiegłym roku
przeprowadzono 4 spotkania w pilotażowym partnerstwie - w
powiecie świebodzińskim. Rok 2021 jest rokiem, w którym
realizujemy operację w kolejnych pięciu powiatach województwa.
Powiatami tymi są:
- powiat gorzowski,
- powiat międzyrzecki,
- powiat zielonogórski,
- powiat krośnieński.

W każdym z tych powiatów przeprowadzono już po dwa spotkania.
Jedno w formie online, kolejne stacjonarnie. Do końca
października przeprowadzimy jeszcze po dwa spotkania na każdy
powiat. Pod koniec roku zostanie sporządzonych pięć raportów,
które kolejne będą przesłane do ministerstwa.
W spotkaniach dotychczas uczestniczyli, tak jak w ubiegłym roku,
włodarze
miast,
nadleśnictwa,
przedstawiciele
Urzędu
marszałkowskiego czy LIR-u. Każde spotkanie rozpoczyna si…ę
profesjonalnym wykładem prowadzonym przez specjalistę w
dziedzinie wody. Kolejno jest czas na dyskusję, wymianę
poglądów, oczekiwań i zadawanie pytań - wszystko w obszarze
wody. Dyskusje te są bardzo ważne, m.in. na ich podstawie
zostanie sporządzony ww. raport.
Oczekiwań i planów jest sporo, są to dobre wiadomości. Wszystko to pokazuje nam, że działanie jakim jest Lokalne
Partnerstwo Wodne jest naprawdę potrzebne i być może w przyszłości dzięki partnerstwu zostanie rozwiązanych
wiele problemów w zakresie wody i gospodarki wodnej w danym powiecie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się
więcej
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56.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody – woj. śląskie

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Data: III kwartał
Forma: spotkania
Grupa docelowa: przedstawiciele kluczowych sektorów dla gospodarki wodnej m.in. podmioty publiczne,
samorządy terytorialne, rolnicy, stowarzyszenia działające na rzecz przyrody czy lasów państwowych,
przedstawiciele doradztwa, izby rolnicze, firmy mające znaczące oddziaływanie na wykorzystanie zasobów wód
Cel: stworzenie Lokalnych Partnerstw do spraw Wody, a więc sieci efektywnej współpracy pomiędzy wszystkimi
kluczowymi Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatów na
terenie województwa śląskiego. Celem "Utworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie śląskim"
jest 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 - analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk
w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Relacja:
W III kwartale 2021 r. zorganizowano drugie spotkania Lokalnych Partnerstw ds. Wody na terenie powiatów:
zawierciańskiego, wodzisławskiego, kłobuckiego, gliwickiego, tarnogórskiego, mikołowskiego, będzińskiego,
pszczyńskiego i bielskiego.
•

Podczas drugiego spotkania Lokalnych Partnerstw ds.
Wody, Partnerzy LPW powiatu zawierciańskiego spotkali
się 6 lipca br. aby przedyskutować tematy dotyczące
gospodarki wodnej na terenie powiatu. Kliknij tutaj, aby
przeczytać szczegółową relację

•

W dniu 22 września 2021 roku w Ośrodku Kultury w
Godowie obyło się drugie spotkanie Lokalnego
Partnerstwa do Spraw Wody w powiecie wodzisławskim.
Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację

•

W dniu 16.09.2021r. partnerzy LPW powiatu kłobuckiego
mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu Lokalnych
Partnerstw ds. Wody. Omówiono potencjalne możliwości
poprawy dostępności wody, działania mające na celu
ochronę ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniem
i niewłaściwą eksploatacją wód podziemnych i
powierzchniowych, ochronę przed suszą oraz powodzią.
Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację
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•

W środę, 15 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w
Gliwicach odbyło się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds.
Wody. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin, spółek
wodnych, Nadleśnictwa Rudziniec, Śląskiej Izby Rolniczej
oraz PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Gliwice. Kliknij
tutaj, aby przeczytać szczegółową relację

•

Na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nakle Śląskim 30 września br., w sali bursy odbyło się II
spotkanie Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody. W
spotkaniu przedstawiciele gmin, samorządów, instytucji
,podmiotów prywatnych, nauczyciele i uczniowie ZS CKR w
Nakle Śląskim, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich,
który korzystają w znaczny sposób z wody. Kliknij tutaj,
aby przeczytać szczegółową relację

•

5 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w
Mikołowie odbyło się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds.
Wody. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin, starostwa
powiatowego, spółek wodnych, spółek węglowych oraz
rolników. Spotkanie prowadzili pracownicy Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie i PZDR w
Mikołowie. Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową
relację

•

20 września 2021 r. w Restauracji Zamkowa w Siewierzu
odbyło się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody
powiatu będzińskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
gmin, starostwa powiatowego, spółek wodnych, izb
rolniczych oraz rolników. Spotkanie prowadziły panie
Katarzyna Dziedzic i Sylwia Jackowska z Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Kliknij tutaj, aby
przeczytać szczegółową relację

•

28 września 2021 r. w Brzeźcach (gmina Pszczyna) odbyło
się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Było to
kolejne spotkanie związane z tą tematyką, wzięli w nim
udział rolnicy, przedstawiciele gmin, powiatu, spółek
wodnych oraz PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Pszczyna.
Spotkanie prowadzili pracownicy Ośrodka Doradztwa
Rolniczego pani Katarzyna Dziedzic oraz Sylwia Jackowska.
Kliknij tutaj, aby przeczytać szczegółową relację

•

W środę 29 września 2021 r. w Śląskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego O/Bielsko-Biała w Powiatowym Zespole
Doradztwa Rolniczego Bielsko-Biała odbyło się II spotkanie
Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Kliknij tutaj, aby
przeczytać szczegółową relację
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57.

Nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami

zainteresowanymi utworzeniem Lokalnych
Partnerstw ds. Wody (LPW) w województwie
świętokrzyskim
Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Data: III kwartał
Forma: spotkania
Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji
publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, instytutów
naukowych/ uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych; rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele
podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty
zainteresowane tematem
Cel: zainicjowanie współpracy oraz stworzenie
sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem
a instytucjami i jednostkami samorządowymi w
zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich
ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
Wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb
związanych z gospodarowaniem wodą członków
LPW oraz diagnozę 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.
Relacja:
W III kwartale 2021 r. zorganizowano następujące spotkania Lokalnych Partnerstw ds. Wody
Miejsce

Data

Liczba osób

On-line

02.07.2021

51

Kielce

20.09.2021

35

Włoszczowa

24.09.2021

27

Sandomierz

27.09.2021

39

Busko – Zdrój

29.09.2021

50

Starachowice

30.09.2021

45

Razem

6 spotkań

247 osób
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58.

Pomorska Wieś Innowacyjna

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Data: III kwartał 2021 r.
Forma: filmy edukacyjno-informacyjne

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy
firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa.
Cel: zaprezentowanie dobrych praktyk dotyczących wdrażania innowacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz
w przetwórstwie, co wpłynie na kształtowanie postaw proinnowacyjnych oraz zwiększy wiedzę na ten temat wśród
odbiorców operacji z terenów woj. pomorskiego, ale również pozostałych rejonów.
Relacja:
„Pomorska Wieś Innowacyjna” -to kontynuacja operacji z 2020 r., której przedmiotem jest nagranie i emisja
kontynuacyjnej serii filmów przedstawiających innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki. Kliknij tutaj, aby
dowiedzieć się więcej
Obejrzyj filmy:
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59.
Cykl filmów w zakresie doskonalenia produkcji
zwierzęcej
Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Data: III kwartał 2021 r.
Forma: cykl filmów
Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji
rolniczych, około rolniczych i naukowych przedstawiciele stowarzyszeń, osoby zainteresowane tematyką.
Cel: promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki. Ułatwienie wymiany
wiedzy fachowej w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie.
Relacja: Obejrzyj filmy instruktażowe nagrywane są w gospodarstwach rolników i obiektach doświadczalnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
"Rasy rodzime owiec i kóz szansą dla Lubelszczyzny”:

„Innowacyjna produkcja mleka w gospodarstwie Państwa Sucharów”:

„Świnie rodzimej rasy puławskiej - tradycja i nowoczesność”:
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