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Innowacyjna wieś
Innowacyjność
przedsiębiorstw i obszarów jest atrybutem współczesnych gospodarek. Korzystanie z nowych
rozwiązań, implementacja postępu technicznego, technologicznego, biologicznego, jak też
zmiany w zarządzaniu i organizacji przyświecają działalności
każdego rozwijającego się podmiotu, a to składa się na przekształcenia regionu. Choć samo
określenie innowacja jest w rozumieniu potocznym intuicyjnie
prawidłowo rozumiane, to nie
ma wypracowanej, uniwersalnej definicji naukowej. W szerszym ujęciu innowacje to nowe
idee, koncepcje oraz pomysły,
sposoby postępowania, które wcześniej nie występowały.
Innowacyjna Wieś

Próbując możliwie najszerzej
i kompleksowo ująć główne elementy składowe można przyjąć,
że innowacje to nowe metody
i technologie produkcji, organizacji procesów gospodarczych,
technik i metod działania, z wykorzystaniem nowych źródeł
surowców, powiązane z wiedzą
podpartą dostępem i przetwarzanie informacji oraz danych,
co skutkuje wprowadzaniem
ulepszonych towarów i usług na
nowe rynki.
W przedsiębiorstwie w zależności od fazy procesu produkcyjnego mogą one dotyczyć
produktu, surowca, wytwarzania i dostarczania produktów,
organizacji i marketingu. Nie
6

inaczej jest w przypadku gospodarstw rolnych, choć oczywiście innowacyjność produktowa
jest mocno ograniczona. A czy
każda inwestycja jest innowacyjna? Z badań prowadzonych
przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu wynika, że większość rolników traktuje za innowacyjne inwestycje takie, które
ich zdaniem przynoszą modernizację w gospodarstwach, ale
w literaturze działania te nie są
określane jako innowacyjne. To
oczywiście nie oznacza niezrozumienia idei innowacyjności,
ponieważ paradoksalnie taki
charakter mogą mieć zaniechania pewnych praktyk. Takim
przykładem może być uprawa
starych, prymitywnych odmian
(np. orkisz) w miejsce odmian
nowoczesnych,
wysokoplennych lub też przywracanie gruntom ich pierwotnego sposobu
użytkowania w miejsce wysoko
intensywnej uprawy.

efekty ich wdrażania na poziomie mikroekonomicznym tworzy w ujęciu przestrzennym obszar innowacyjny. Taki region
wyróżnia się szybszym rozwojem ekonomiczno-społecznym,
którego podstawą jest konkurencyjna gospodarka oparta na
wiedzy, zaawansowanych technologiach, dająca wyższy standard życia lokalnej społeczności.
Czy zatem rolnictwo i wieś
może być innowacyjna? Otóż
tak, jeżeli nowe rozwiązania
wdrażane przez gospodarstwa
rolne i inne podmioty powiązane nowoczesnym układem
współistnienia przekładają się
na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Gospodarka (podmioty, organizacje, instytucje,
samorząd terytorialny) oparta
na wiedzy to innowacyjne regiony. Funkcja produkcyjna rolnictwa w dominującej mierze
kształtuje aktywność gospodarczą i życie społeczne na obszarach wiejskich.

Jak widać definiowanie innowacyjności dotyczy głównie
podmiotów gospodarczych, tj.
firm, zakładów, instytucji, gospodarstw rolnych. Dopiero

Bezsprzecznie najważniejszym
celem działań innowacyjnych
jest zwiększenie produktywności i efektywności podmiotów,
7
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a w rezultacie całych dziedzin
gospodarki i obszarów. W gospodarstwie rolnym innowacje
mają przynieść właścicielowi
dodatkowe zyski. Ich celem jest
ułatwienie,
przyspieszenie
i usprawnienie wykonywania
prac, efektywne wytwarzanie
produktów rolnych o wysokiej
jakości, produktywnych w sposób, który chroni i poprawia
środowisko naturalne i korzyści
ekonomiczne rolników. Spodziewanym efektem jest poprawa
produktywności, dochodowości, konkurencyjności i siły rynkowej producentów rolnych.

o ich atrakcyjności, oryginalności i odmienności. Tych wyróżników musi poszukiwać każda
wieś indywidualnie. Tworzyć ją
może specyfika gospodarstw
rolnych, pozarolnicze usługi
gospodarstw rolnych, położenie, lokalna kultura, krajobraz,
środowisko naturalne, tradycje
i zwyczaje. Sekret często tkwi
w umiejętnym innowacyjnym
ich wzajemnym połączeniu.
Bardzo ważne jest powiązanie
innowacji poczynionych w gospodarstwie rolnym z wpływem
na najbliższe otoczenie. Rosną
społeczne oczekiwania redukcji negatywnego wpływu rolnictwa na otoczenie, np. na
uciążliwość życia na wsi, zanieczyszczenie wód, degradację
krajobrazu. W szerszym ujęciu
oczekuje się od rolnictwa ograniczenia wpływu na zmiany klimatu, środowiska, bioróżnorodność. Innowacyjne rozwiązania
mogą temu służyć. Najlepiej,
jeśli będą wdrażane kompleksowo, przez wiele współpracujących ze sobą gospodarstw i firm
na wsi, wspieranych nowoczesnym myśleniem i działaniem
lokalnych władz.

Istota zagadnienia polega
na tym, żeby korzyści każdego
gospodarstwa rolnego niejako
rozlewały się na obszar w którym funkcjonują, tworząc innowacyjną wieś. Tym samym
wpływa to na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności nie tylko pojedynczych
gospodarstw, ale też regionu.
Innowacyjność obszarów wiejskich należy utożsamiać nie
tylko z produkcją żywności, ale
z całym zespołem nowoczesnych czynników świadczących
Innowacyjna Wieś
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Część inwestycji w innowacyjne rozwiązania inicjowana
jest przez samego właściciela, ale coraz większe znaczenie
mają zewnętrzne impulsy niejako wymuszające zmiany. Wiemy, że społeczne oczekiwania
wobec rolnictwa nie pozostają
tylko w warstwie deklaratywnej, a urzeczywistniają się na
przykład w formie mechanizmów polityki rolnej. Obecnie,
aby rolnictwo spełniło wymagania Europejskiego Zielonego
Ładu UE (EZŁ) jest konieczna
kreacja i absorpcja innowacji.
Konieczne są wielkie nakłady
w nowe technologie, maszyny,
urządzenia do uprawy, siewu,
ochrony roślin. Właśnie innowacyjność gospodarstw rolnych
jest warunkiem osiągnięcia jakichkolwiek szans zrealizowania
postulatów neutralności ekologicznej. Redukcję negatywnego wpływu rolnictwa można
osiągnąć przez implementację
najnowszych technik, technologii z wykorzystaniem cyfryzacji.
Prowadzone obecnie badania,
m. in. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wskazują,
że jedynym ze sposobów pozy-

tywnej odpowiedzi na wytyczne
EZŁ jest implementacja rolnictwa precyzyjnego. Poza polityką
rolną szereg innych czynników
wymusza unowocześnienie rolnictwa. Zmiany na rynku pracy
sprawiają, że maleje dostępność
pracowników i rosną koszty zatrudnienia. Adaptacja nowych
rozwiązań prowadzi do zastępowania (substytucji) pracy kapitałem. W miejsce nakładów
pracy żywej wchodzą wydajne
maszyny i urządzenia. Innym
czynnikiem niezależnym od rolnika jest globalizacja. Zmiany na
rynkach surowców do produkcji i cen produktów gotowych
są pochodną nie tyle lokalnych,
krajowych czy unijnych zmian,
ale generalnych tendencji światowych. Już dziś rolnicy muszą
konkurować na otwartym rynku z gospodarstwami, które
nieustannie dostosowują swoją
produkcję wykorzystując najnowocześniejsze technologie.
Kolejnym impulsem są zmieniające się oczekiwania konsumentów, trendy i moda. Rośnie
świadomość żywieniowa konsumentów i poszukują oni na rynku produktów żywnościowych
9
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dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb o specyficznych właściwościach. Potrzeby
konsumenta stają się wyznacznikiem trendów i sprawiają, że
przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne i nastawione
na rozwój. Ulepszania produktów żywnościowych, czy tworzenie nowych przez przetwórstwo rolno-spożywcze wymaga
dostarczenia niestandardowych
surowców rolnych.

przełamać szereg barier. Wśród
nich trzeba wymienić chociażby
dużą kosztochłonność wprowadzania innowacji w rolnictwie,
brak środków finansowych,
strach przed nowością, czy brak
perspektyw na międzypokoleniową kontynuację prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Przykłady skutecznych działań
można znaleźć już dziś.
Najnowsze rozwiązania w rozrodzie i chowie bydła mięsnego
stosuje w swoim gospodarstwie
Pan Karol Janas. Szereg stosowanych rozwiązań pozwolił
rolnikowi na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów produkcyjnych. Sukces gospodarczy możliwy był do osiągnięcia
dzięki współpracy z innymi rolnikami. Za tym wszystkim stoi
nowoczesna wiedza i unikatowe
umiejętności zdobywane przez
udział w konferencjach i szkoleniach. Rolnik jako pierwszy
w Polsce wprowadził gospodarkę o obiegu zamkniętym, które
polega na wykorzystaniu energii ubocznej z biogazowni rolniczej do ogrzewania kompleksu
szklarni. W produkcji szklarnio-

Na obecnym etapie przemian
agrobiznesu wyczerpują się proste rezerwy wzrostu rolnictwa.
Wpływa na to rosnąca presja
konkurencyjna,
zmieniające
się zachowania konsumenckie,
koncentracja kapitałowa w handlu żywnością (rosnąca siła dużych sieci handlowych), układ sił
rynkowych zmniejszający udział
rolnictwa w tworzeniu wartości. Nadal pozostają niezmienne mankamenty wsi względem
miast. W poszukiwaniu korzyści
ekonomicznych i społecznych
rolnicy zmuszeni są do poszukiwania dróg dających szansę na
sprostanie wymienionym wyzwaniom. Trzeba też potrafić
Innowacyjna Wieś
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wej podejmowane są też pionierskie, eksperymentalne metody produkcji. Szereg działań
podejmowanych jest nie tylko
z uwagi na ich efektywność
ekonomiczną, ale też redukcję
uciążliwości produkcji dla środowiska i mieszkańców, co tworzy fundament współczesnej innowacyjnej wsi.

jące dzięki temu ogrody edukacyjne stają się inspiracją kierunku rozwoju nowoczesnej wsi.
Pan Maciej Kazek wprowadza
w produkcji trzody chlewnej najnowsze rozwiązania techniczne
i organizacyjne tak, by maksymalizacja zysków z produkcji nie
oddziaływała negatywnie na
środowisko.

Marzena i Jacek Bąkowscy
wprowadzili w gospodarstwie
innowacyjne rozwiązania krajobrazowe. Kolekcja drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin to
nie tylko korzyść ekonomiczna
dla samych producentów, ale
niepowtarzalny krajobraz. Rolnicy nie tylko opierają swoją
działalność o najnowszą wiedzę, ale są inspiracją dla świata
nauki. Na innowacyjność składają się metody uprawy, kompozycje nasadzeń, przełamanie
monokultury i zmianowanie,
precyzyjny dobór roślin do naturalnych warunków danego
terenu, prowadzenie upraw
tarasowych. Niepowtarzalne
połącznie wiedzy teoretycznej
z praktyką przekazywana jest
lokalnej społeczności, a powsta-

Stosowane rozwiązania mają
też redukować społeczną uciążliwość produkcji dla okolicznych
mieszkańców.
Konwencjonalny, choć innowacyjny, sposób prowadzenia
gospodarstwa realizuje Pan
Adam Warnke. Najnowocześniejsze rozwiązania w wyposażeniu obory nie wykluczają
dostępu zwierząt do pastwisk.
Wiedza i doświadczenie nie są
nakierowane na sukces wyłącznie własnego gospodarstwa,
bowiem rolnik bierze udział
międzynarodowym programie,
którego ideą jest dzielenie się
wiedzą i propagowanie zrównoważonych praktyk w rolnictwie. Także Pani Ilona Michalak
prowadzi konwencjonalne go11
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spodarstwo rolne, lecz innowacyjność polega na dodaniu
wartości do produkcji rolniczej
w formie przetwórstwa mleka.
Własny surowiec i nowoczesna
linia do produkcji sera zasilane
są z energooszczędnych instalacji. Innowację produktową w gospodarstwie rolnym wprowadza
Pan Piotr Pietrzykowski. Rozpoczął on, jaki pierwszy w Polsce,
profesjonalną hodowlę zarodową alpak. W oparciu o współpracę z nauką rolnik opracował
technologię prania niewielkich
partii wełny alpak. Także i w tym
przypadku zdobyta wiedza jest
rozpowszechniana, a służy temu
przynależność gospodarstwa
do Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych i oferowanie programów edukacyjnych, animaloterapii, wycieczek pieszych
z alpakami.

ponoszenia wysokich kosztów
zdrożenia innowacji, jest szansą przyspieszenia niezbędnych
procesów unowocześnienia gospodarstw rolnych i jego otoczenia. Wprawdzie innowacyjnego rozwój obszarów wiejskich
musi bazować na funkcji produkcyjnej rolnictwa, bo to ona
w dominującej mierze kształtuje aktywności gospodarczą
i życie społeczne na obszarach
wiejskich. Wspólnie ujęty wymiar gospodarczy i społeczny
w kształtowaniu form i jakości
wzajemnych powiązań tworzą
podstawę innowacyjnej wsi.
Sukces wsi zależy od indywidualnych działań w zbiorowym
układzie współdziałania, czyli
współpracy, integracji i współdziałania gospodarstw, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranych
silnym samorządem terytorialnym.

Coraz większa dostępność
i różnorodność, a w wymiarze
ekonomicznym zdolność do
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Karol Janas
Zdobywca
I miejsca
w konkursie

Powiat kaliski

Pan Karol jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków
pod Osłonami bierze udział
w kampaniach promujących
polską żywność wysokiej jakości dofinansowaną przez KOWR,
np. „Moc Polskich Warzyw”.
Wdraża szereg ekologicznych
rozwiązań w tym biologiczne
metody ochrony roślin. Gospodarstwo posiada międzynarodowe certyfikaty GLOBALGAP
oraz GRASP. Gospodarstwo
należy do Grupy Producentów
Warzyw Chenczke&Janas.

wane w rozrodzie i chowie bydła mięsnego.
W sierpniu 2021 roku Pan Karol podjął współpracę z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego i przystąpił do Sieci
Gospodarstw
Demonstracyjnych. Gospodarstwo od wielu
lat współpracuje z WODR biorąc
udział w konferencjach i szkoleniach oraz korzystając m.in.
z porad na temat najnowszych
technologii i środków produkcji
stosowanych w gospodarstwach
rolnych, w tym związanych
z ekologią i ochroną środowiska.
Na terenie gospodarstwa znajduje się biogazownia rolnicza,
w której to następuje przetwarzanie masy roślinnej oraz od-

Będąc członkiem Polskiego
Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego wdraża
najnowsze rozwiązania stosoInnowacyjna Wieś
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chodów zwierzęcych na biogaz
(metan), który służy do napędzania bloków kogeneracyjnych
produkujących energię elektryczną. Energia ta wprowadzana jest do sieci krajowej i sprzedawana na mocy porozumienia
z jedną z firm energetycznych.
Istotne jest również to, że gorąca woda, która uzyskiwana jest
w wyniku chłodzenia kogeneratorów produkujących energię
elektryczną, wykorzystywana
jest do ogrzewania kompleksu

szklarni o powierzchni 4,5 ha
w których prowadzona jest całoroczna uprawa pomidorów.
Pan Karol podkreśla, że jest to
pierwsze tego typu rozwiązanie
w kraju.
Komponentami używanymi
do produkcji biogazu są: poprodukcyjna masa roślinna z uprawy pomidorów we własnym
gospodarstwie (4,5 ha) oraz najbliższej rodziny (łącznie 23 ha
szklarni), kiszonka z kukurydzy,
15
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obornik bydlęcy oraz gnojowica, której nadmiar odstawiają okoliczni producenci bydła.
Możliwość przekazania nadmiaru gnojowicy, zwłaszcza w okresie zimowym, jest szczególnie
ważna dla hodowców bydła,
którzy mają niewielkie zbiorniki
do jej przechowywania.

Dzięki temu systemowi uzyskuje się znaczną redukcję ilości
spalanego materiału węglowego (o około 30-35%). Projekt
ten został objęty pomocą z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy podkreślić tu dwa
główne aspekty wyżej opisanego rozwiązania: ekologiczny i finansowy.

Oprócz produkcji energii
elektrycznej, ciepło wykorzystuje się także do ogrzewania
szklarni. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.
Innowacyjna Wieś
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Aspekt ekologiczny

średnio przekłada się na emisję
CO2 i pyłów do atmosfery.

Energia elektryczna produkowana jest z odnawialnych źródeł
(OZE). Ciepło, które jest tu produktem ubocznym powstałym
z chłodzenia urządzeń, w postaci
gorącej wody, służy do ogrzewania kompleksu szklarni o pow.
4,5 ha. Gorąca woda gromadzona jest w specjalnym zbiorniku
o pojemności 2 000 000 l. System ten redukuje zużycie miału
węglowego o ok. 1/3, co bezpo-

Ważne jest również podjęcie
prób zastosowania w produkcji
szklarniowej – sznurków oraz
wszelkiego rodzaju zapinek,
łączników – biodegradowalnych
zamiast powszechnie używanych, wykonanych z tworzyw
sztucznych. Będzie to wdrożenie pionierskie na skalę krajową
jesienią 2021 r. Biogazownia służy także poprawie komfortu ży-

17
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cia ludności obszarów wiejskich
poprzez przerobienie substancji
wydzielających odory (obornik
i gnojowica, kiszonki) czym powinna charakteryzować się innowacyjna wieś.

ciwieństwie np. do gnojowicy.
Ze względu na odczyn blokuje
metale ciężkie zawarte w glebie.
Zawiera duże bogactwo składników pokarmowych w tym
mikroelementów. Poferment
użyźnia glebę a forma organiczna zwiększa ilość próchnicy.
Pan Karol do tych celów zakupił
wóz asenizacyjny o pojemności
16 500 l z aplikatorem doglebowym o szerokości 4,4 m.

Tak zwany poferment w postaci półpłynnej , który jest produktem końcowym uzyskanym
w wyniku fermentacji metanowej (beztlenowej) posiada odczyn zasadowy (pH ok. 7,0-7,5),
gromadzony jest w otwartym
zbiorniku o pojemności 8 156
m3. Poferment jest praktycznie
od razu przyswajalny przez rośliny, odkwaszając glebę w prze-

Innowacyjna Wieś

Aspekt ekonomiczny
Z pewnością uzyskanie dodatkowego dochodu ze sprzedaży
energii
elektrycznej,

18

Parametry techniczne
biogazowni

zgodnie z europejską strategią
Odnawialnych Źródeł Energii
oraz poprawa rentowności gospodarstwa poprzez zmniejszenie nakładów na zakup i zużycie
miału węglowego do ogrzewania szklarni o około 1/3 znacznie
podnosi efektywność uprawy
pomidorów. Pełna automatyzacja procesu produkcyjnego ma
znaczący wpływ na zmniejszenie nakładów pracy, co przekłada się na korzyści finansowe
dla Gospodarza.

Biogazownia ma moc do 499
kWh, pracują tu 2 jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej 249,5 kWh każda. W ciągu
godziny 2 jednostki zużywają
ok. 250 m3 biogazu rolniczego
(metanu). Aby uzyskać taką wydajność potrzeba np. ok.18-20
ton kiszonki z kukurydzy, 4-6
ton liści i pędów pomidorów
oraz 6-8 m3 gnojowicy bydlęcej
i obornika.
19
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Inne rozwiązania innowacyjne
w gospodarstwie
Państwa Janas:

Pomysł zrodził się w wyniku
troski o ochronę środowiska
naturalnego a także bliskiej perspektywy konieczności zmniejszenia emisji pyłów i gazów
w tym CO2 w związku z planowanymi założeniami Europejskiego
Zielonego Ładu. Państwo Kamila i Karol Janas chcą dać dobry
przykład, a posiadając trzech synów zapewnić im zdrowe życie.

Innowacyjna Wieś

• kotłownia
wyposażona
w system odpylający, gdzie
zastosowano ponad przeciętną technologię oczyszczania powietrza z procesu
spalania miału węglowego,
• w gospodarstwie testowane są i wdrażane nowe preparaty biologiczne chroniące rośliny przed chorobami
20

i szkodnikami a także poprawiające kondycję roślin,
w celu wyeliminowania jakichkolwiek potencjalnych
pozostałości.

nieli – 20 sztuk. Przeważającą
uprawą polową jest kukurydza
przeznaczona na kiszonkę, jak
również żyto i owies. Bydło ma
stały dostęp to trwałych użytków zielonych. Gospodarstwo
Pana Karola z pewnością może
nosić miano „innowacyjnego”.
Swoim przykładem może służyć
za wzór i świadczyć o tym, że
„chcieć, to móc”.

Poza biogazownią i uprawą
szklarniową pomidorów w gospodarstwie prowadzona jest
także produkcja zwierzęca bydła
mięsnej rasy Charolaise – obecnie 250 sztuk w tym 4 buhaje
zarodowe, owiec kameruńskich
(mięsne) – 25 sztuk oraz da-

21
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Gospodarstwo Rolne Arboretum Trojanów
Marzena i Jacek Bąkowscy
Zdobywca
II miejsca
w konkursie

Powiat kaliski

Arboretum Trojanów to prywatna kolekcja botaniczna roślin
położona w pięknym krajobrazowo terenie o powierzchni około
11 hektarów. Założona w 1998
roku przez Marzenę i Jacka Bąkowskich w Trojanowie koło Kalisza w pobliżu zalewu na Szałe.
Są to dwa sąsiadujące ogrody
o dużej różnicy poziomu. Jeden
położony nad rzeką i dwoma
stawami z kolekcją roślin cienio
i wilgociolubnych, drugi na wysokiej skarpie z kolekcją drzew,
krzewów, traw ozdobnych i wysokich bylin kwitnących i ozdobnych z liści.

marcinków, ponad 150 odmian
funkii, ponad 400 odmian traw
ozdobnych (miskanty prawie
200 odmian, rozplenice, prosa
i inne). Kolekcja bylin to ponad
3000 odmian.
To pani Marzena jest „motorem” tego przedsięwzięcia. We
wszystkich działaniach wspiera
ją mąż oraz synowie. Pani Marzena Bąkowska ma swoje innowacyjne odkrycia i często zaskakujące stwierdzenia. Pomimo
braku wykształcenia ogrodniczego jest wzorem dla wielu naukowców. To ją proszą o recenzje znane osoby ze świata nauki.
To ją proszą o dzielenie się spostrzeżeniami na wielu prestiżowych targach. To ją poproszono
o założenie kolekcji roślin w Ar-

Ogromna kolekcja drzew,
krzewów, a przede wszystkim
traw ozdobnych i bylin. W tym
400 kolorów liliowców, irysów,
23
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boretum w Wojsławicach. To ją
proszą o pisanie artykułów do
branżowych czasopism. To ją
zaprasza się na różnego rodzaju pogadanki i spotkania szkoleniowe w celu edukacji dzieci
i młodzieży. To ona zakładała
kolekcję roślin jadalnych jako
materiał szkoleniowy dla podopiecznych kucharzy Modesta
Amaro. To u niej wielokrotnie
nakręcano filmy z cyklu „Maja
w ogrodzie”.
Innowacyjna Wieś

Niesamowita wiedza, którą
posiada pani Bąkowska wywołuje ogromny podziw i wrażenie
wśród osób, które maja przyjemność ją poznać. O swej pasji potrafi opowiadać niezwykle
barwnie przez wiele godzin. Jak
zaznacza jest wnikliwym obserwatorem i wiele wniosków wyciąga na podstawie własnych
obserwacji i spostrzeżeń i analizy licznych fotografii.
24

To tutaj w Arboretum w Trojanowie odbywają się plenery
artystyczne, spotkania dla ludzi
„z branży”. Znani artyści w jej
ogrodzie robią cudne fotografie artystyczne, które zdobywają nagrody na prestiżowych
konkursach, wystawach w kraju i poza granicami. Bogata kolekcja ponad 10 000 fotografii,
uzupełnianych systematycznie
w zależności od fazy rozwojowej rośliny i pory roku robi wrażenie.

Gospodarstwo zajmuje się
produkcją roślin użytecznych
kulinarnie, leczniczych oraz pożytecznych dla owadów.
Z racji dużej powierzchni
ogrodu konieczne jest wypracowanie ekonomicznych metod uprawy, które pozwolą
na prowadzenie tego całości
z wykorzystaniem jego własnego potencjału jako samowystarczalnego i pozwalającego osiągać dochody. Budując ciekawe

25
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miejsce tworzą zainteresowanie uprawą roślin ciekawych
i niespotykanych jako masowa
uprawa. Chcą też służyć przykładem zastosowanych rozwiązań
i skutków popełnianych błędów.

rażają innych nowym spojrzeniem na ogród.

Wiedzą dzielą się poprzez
bezpośredni kontakt z klientami, firmami usługowymi, architektami projektującymi tereny
zielone (głównie zrzeszonymi
w OSTO – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów)
poprzez wiele tematycznych
stron w mediach społecznościowych. Pomagają dobrać rośliny
do ogrodów propagując zdobyte przez lata doświadczenia i za-

łącznie poprzez przemyślane
kompozycje dokonując ich doboru według opisanych zasad.
Odbiorcami kompozycji roślinnych są głównie podmioty
prywatne, ale również szkoły,
przedszkola i ogrody przykościelne. Zawsze dobrany pakiet
roślin ma walor edukacyjny.
Dla przykładu jedną z ostatnich kompozycji jest labirynt
dla przedszkolaków w Łodzi,

Aby realizować założone cele
w Arboretum prowadzona jest
sprzedaż roślin w zasadzie wy-

27
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gdzie każdy narożnik to kolejna ciekawa roślina jadalna lub
lecznicza. Ogrody edukacyjne
zaczynają także powstawać na
terenie powiatu kaliskiego. Państwo Bąkowscy prowadzą także
uboczną sprzedaż produktów
sezonowych (w postaci zbieranych kwiatów i liści). Zbierane
rośliny, zwłaszcza zioła i rośliny
kulinarne oferowane są jako
„zielone pudełko”, czyli świeże,
sezonowe rośliny do szybkiego
wykorzystania. Planowane jest
wprowadzenie suszu czy octów ziołowych. Ma to na celu
korzystanie z roślin sezonowo
dostępnych a nie sztucznie hodowanych w warunkach szklarniowych poza sezonem. Powracają także do starych metod
przechowalnictwa (piwniczka,
suszenie i kwaszenie) aby zachować enzymy. W następnym
sezonie planowana jest również
sprzedaż kwiatów do kwiaciarni
i firm organizujących imprezy
okolicznościowe oraz sprzedaż
kwiatów jadalnych.

wrotu do natury i zachowania
bioróżnorodności, ochrony zapylaczy i dbałości o naturalne
metody uprawy pod hasłem:
ZAMIAST WALCZYĆ Z NATURĄ
WYKORZYSTAJ WIEDZĘ O NIEJ
DO EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA OGRODU. W konsekwencji tych celów są kontakty
z Arboretum w Wojsławicach,
Instytutem Zielarstwa Polskiego
i Terapii Naturalnych, tworzenie
obszernego księgozbioru.
Posiadając tak piękny teren
Państwo Bąkowscy chcieli go zachować. Zawiodły wszelkie nowoczesne metody i rozumowania. Poszerzyli horyzont o swoje
oczekiwania nie tylko finansowe. Ich celem jest nie tylko dochód w rozumieniu pieniądza.
Dochód to wszelka wartość dodana i dokonane oszczędności.
Tym co daje im zadowolenie jest
wykorzystanie wszystkiego, co
daje ogród w cyklu zamkniętym.
Ich idea brzmi: zamiast walczyć
z terenem wsłuchaj się w niego
i wypatrzy co i jak wykorzystać,
aby nie było konieczności używania nieekologicznych metod
uprawy.

Wszelkie działania Państwa
Bąkowskich prowadzą do po-

Innowacyjna Wieś
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Pojęcie innowacji
w Arboretum

W czasie deszczu alejki nie są
mokre, są miękkie i lecznicze
dzięki wykorzystaniu drzew
głównie iglastych, działają
jak naturalny antybiotyk zarówno dla roślin jak i dla ludzi.
• Nasadzenia estetycznych obwódek, które równocześnie
są biomasą kompostową,
zaporą dla ślimaków, herbatką dla dzieci (poziomki),
nietypowym warzywem na

• Metody uprawy – zmiana
podejścia – nie pojęcie pole,
ale ogród. Przyjemniejsza
praca daje również zadowolenie.
• Alejki z własnej zrębki – są
najtańsze, dają elastyczność
w projektowaniu, w każdej
chwili drogę można zaorać
i zrobić w innym miejscu.

29
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stół (czyściec wełnisty).
• Rozbicie monokultury na
nasadzenia przeplatane roślinami użytkowymi na biomasę – np. kępy traw ozdobnych lub wysokich bylin dla
zapylaczy. Otwiera to możliwość dla choćby minipasieki.
Takie wysokie nasadzenia
spełnią jeszcze jedną role
zimą – rozproszą wiatry lub
ścięte posłużą jako okrywa
roślin wrażliwych.
• Powrót do trójpolówki –
przed zmianą nasadzeń część
gruntów odpoczywa i jest
ściółkowana kartonami oraz
własną masą kompostową
lub obsiewane roślinami
plennymi, ale NIEINWAZYJNYMI. Przykład – na miejsca
suche firletki kwieciste, kłosowce, a na miejsca mokre
żywokosty, miodunki czy
szczeć barwierska.
• Każda z tych roślin poza
masą kompostową ma inne
wykorzystanie – raz jako
gnojówka (jak żywokost)
a innym razem jako roślina
lecznicza jak szczeć czy kłosowiec. Czyściec wełnisty to
zarazem cenione w BrazyInnowacyjna Wieś

•

•

•

•
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lii warzywo na patelnię, jak
i pożytek pszczeli.
Propagowanie powrotu do
trawników pełnych roślin
innych niż tylko trawa. Taki
trawniczek może być apteką dla każdego. Tylko należy
zmienić modę na monokulturę na bioróżnorodność.
Unikanie roślin szkodliwych
(czasem trujących) lub zbędnych ekologicznie (lub ich
ograniczanie) jak tuje, cisy,
jałowce sabińskie i ….odurzające rododendrony czy azalie
(historia zna zatrucie miodem z pasieki obok ogrodu
z rododendronami – „miód
z obłędu”).
W ogrodzie z małymi dziećmi unikanie roślin trujących
i ostrych, a sadzenie jadalnych w celach edukacyjnych
i zachęcające dzieci do przebywania w ogrodzie i obserwowania przyrody.
Dostosowanie roślin do
możliwości danego terenu,
co oznacza sadzenie roślin
niewymagających na gruntach suchych i jałowych, aby
nie podlewać, a na gruntach ciężkich roślin bagien-

•

•

•

•
•

•

nych, aby nie używać środków przeciwgrzybiczych.
Zmienienie sposobu utartego postępowania z gruntami gliniastymi, poprzez
rozluźnianie piaskiem, zamiast tego stosowanie z dobrym skutkiem wzbogacania
o żywą materią organiczną,
komposty, obornik, zrębki.
Rezygnacja ze ściółkowania
kamieniami na rzecz ściółkowania kompostami, korą
lub zrębką.
Prowadzenie upraw tarasowych w miejscach spadków
terenu, celem zatrzymania wody, testujemy rośliny
na skarpy.
Upowszechnienie metody no
dig, bo jest tego warta, mniej
chwastów i podlewania.
Zmiana myślenia, że ogród
jest wieczny i bezobsługowy,
na uczynienie z pracy w ogrodzie rodzinnej przyjemności.
Projekty nasadzeń konsultowane są z zielarzem fitoterapeutą, aby w uprawianych
roślinach znalazły się lekarstwa dla całej rodziny właścicieli (może i sąsiadów).

Słowem nie ma złych roślin
tylko niewłaściwie wykorzystane. BRAK NAM TYLKO WIEDZY
O NICH. Wiele roślin błędnie
uważamy za chwasty, pieląc je
bezlitośnie. Oczywiście nie ma
mowy o używaniu roślin inwazyjnych lub o niekontrolowanym wysiewie. Choć maleńka
kwaterka z podagrycznikiem,
czy bluszczykiem kurdybankiem
winna się znaleźć w każdym
ogrodzie jako wczesnowiosenne warzywo.
Podsumowując INNOWACYJNOŚĆ zastosowana w gospodarstwie to nie technika, nie
nowoczesność, lecz powrót do
wsłuchania się w dary natury,
świadomy dobór sadzonych
roślin do wielokierunkowego
wykorzystania, pielęgnowanie
rodzinnych tradycji, stwarzanie
warunków zachęcających dzieci
i młodzież do pracy w ogrodzie,
dążenie do dobrosąsiedzkich
stosunków, budowanie patriotyzmu lokalnego (kupuję tylko
w najbliższym sąsiedztwie).
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Maciej Kazek
Powiat pilski

Zdobywca
III miejsca
w konkursie

W gospodarstwie Pana Macieja o powierzchni 60 ha prowadzona jest produkcja roślinna, w tym pszenica, pszenżyto,
jęczmień ozimy i jary, ziemniaki
przemysłowe kukurydza na ziarno, czereśnie oraz zwierzęca
a mianowicie produkcja prosiąt
300 sztuk loch w cyklu otwartym.

Do produkcji wykorzystuje
się prąd pochodzący z paneli
fotowoltaicznych oraz zastosowano kotłownię na gaz ziemny,
co ogranicza emisję dwutlenku
węgla, jak również przyczynia
się do mniejszego nakładu pracy. W budynku zastosowano
system chłodzenia powietrza,
które dostaje się do porodówek.
Wykonano czerpnie powietrza
od północnej strony, gdzie powietrze jest zaciągane w kanały zrobione pod korytarzami
w sposób naturalny jest chłodzone i dostarczane maciorom
karmiącym na tzw. „nos”. System pozwala schłodzić powietrze o 3 stopnie w upalne dni,
co poprawia komfort macior
i ma wpływ na lepsze karmienie i mniejsze straty w prosię-

W gospodarstwie znajduje się
nowoczesna chlewnia macior
wraz z odchowalnią prosiąt. Budynek został oddany do użytku
w 2021 roku. Mieści około 300
loch rocznie, planowane jest
odchowanie i sprzedaż 6 tysięcy
prosiąt. Zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań nie spotykanych w tak małej produkcji
w gospodarstwach rodzinnych.
Innowacyjna Wieś
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tach, maciory są spokojniejsze.
W budynku wykonano trzy strefy: brudną, przejściową i czystą.
Od strefy brudnej do przejściowej zamontowano ławkę, która
uniemożliwia wejście w butach
w dalszą część chlewni, strefa
przejściowa służy do przebrania,
niezbędny jest prysznic, oraz
strefa czysta do ubrania rzeczy
fermowych. Takie rozwiązanie
ogranicza możliwość wniesienia
chorób do budynku, co popra-

wia wyniki finansowe chlewni. W budynku zamontowano
monitoring z całodobowym
dostępem online, dzięki czemu
zachowana jest kontrola nad
całym stadem. Dużym ułatwieniem w utrzymywaniu czystości
jest stacjonarny system mycia.
Myjka stoi w środku budynku,
a po chlewni rozprowadzone
są węże, pod które podpina się
pistolet myjący. Dzięki takiemu
rozwiązaniu oszczędzamy czas
33
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pracy. W budynku znajduje się
także laboratorium, w którym
rozrabiane jest nasienie pobierane od knura fermowego.
Ogranicza to koszt produkcji,
ale również zwiększa bioasekurację chlewni.

w takim obiekcie, w budynku
pracują tylko dwie osoby. Zastosowane rozwiązania wymyślone na podstawie własnego
doświadczenia przy produkcji
trzody przy mniejszym stadzie
pozwalają oszczędzać czas pracy, wpływają korzystnie na środowisko oraz zwiększają zyski
z produkcji.

Wszystkie te rozwiązania
mają ogromny wpływ na pracę

Innowacyjna Wieś
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Adam Warnke
Zdobywca
wyróżnienia
w konkursie

Powiat
czarnkowsko-trzcianecki

Gospodarstwo rolne o powierzchni 75 ha prowadzone
jest w sposób konwencjonalny. W gospodarstwie przewagą produkcji roślinnej są trwałe użytki zielone, natomiast
produkcja zwierzęca to bydło
mleczne. Wielkość stada to 170
sztuk z czego 85 sztuk to krowy dojne.

chłodnię do mleka, podgarniacz
paszy oraz zgarniacz obornika
z rusztów. W budynku znajdują się mieszacze powietrza oraz
czochradła. Krowy mają dostęp
do okólnika oraz od 2020 roku
dostęp do pastwiska. Dostęp
do pastwiska przy tak dużym
stadzie i tak zautomatyzowanej
oborze jest czymś niezwykle
rzadkim, ale Panu Adamowi się
to udało. Park maszynowy to
głównie maszyny zielonkowe.
Są to m.in. kosiarki, zgrabiarki,
przetrząsarki oraz prasa rolująca. Gospodarstwo posiada również wóz paszowy oraz ciągniki.
W roku 2020 Pan Adam zainwestował w panele fotowoltaiczne. Zostały one zamontowane
na starej i nowej oborze. Dzięki

Pan Adam przejął gospodarstwo po rodzicach. Bydło utrzymywane jest w budynku starej
obory jak i nowej, wybudowanej w 2018 roku. Nowa obora
została w roku 2018 w pełni
zautomatyzowana, co wpływa
na zmniejszenie nakładów pracy. Nowa obora wyposażona
została w robota udojowego,
Innowacyjna Wieś
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tej inwestycji koszty prowadzonej działalności zostały znacznie
zmniejszone. Pan Adam w ostatnim czasie nawiązał współpracę
z firmą McDonald’s. Jako pierwszy rolnik w Polsce bierze udział
w międzynarodowym programie Flagship Farmer – „Flagowy
Rolnik”. Program ten zachęcać
ma do dzielenia się wiedzą i propagowaniem zrównoważonych
praktyk w rolnictwie. Firma szu-

kała rolnika, który w hodowli
wykorzystuje zarówno nowoczesną oborę, jak i umożliwia
zwierzętom dostęp do pastwiska. Pan Adam był więc idealnym kandydatem. W programie
tym chodzi głównie o to, aby
pokazać, że zwierzęta w gospodarstwie czują się dobrze. Zainteresowane osoby, czyli producenci rolni oraz przedsiębiorcy,
którzy zamierzają tworzyć re37
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finansowe. Może również sprzedawać bydło do rzeźni w korzystniejszych cenach.

staurację mogą przyjechać do
gospodarstwa i zobaczyć w jakich warunkach utrzymywane
są zwierzęta. Pan Adam dzięki
temu także pozyskuje profity

Innowacyjna Wieś
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Ilona Michalak
Powiat koniński

Zdobywca
wyróżnienia
w konkursie

Gospodarstwo zajmuje się
konwencjonalną produkcją roślinną oraz zwierzęcą. W gospodarstwie uprawiana jest głównie
kukurydza oraz lucerna jęczmień oraz pszenżyto, znaczną
część gospodarstwa stanowią
łąki (łącznie 130 hektarów). Stado bydła liczy ponad 150 sztuk
bydła, z czego 100 sztuk to krowy mleczne. Średnia wydajność
mleka od jednej krowy wynosi
9000 litrów rocznie.

W gospodarstwie w roku
2021 powstała innowacyjna linia technologiczna do produkcji sera. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom własnym
i klientów, złożono wniosek
o dofinansowanie na rozbudowę i modernizację Przyzagrodowej Produkcji Sera Ilona Michalak. W czerwcu 2021 roku
uruchomiono
profesjonalne
linie technologiczne w Serowni Kuchary: do produkcji serów
podpuszczkowych dojrzewających, linię do produkcji twarogów, linię do produkcji jogurtów; linię do produkcji masła
– a to wszystko w oparciu o najnowocześniejsze, innowacyjne
urządzenia w zakresie wyposażenia serowni w drugiej czę-

Pani Ilona może być dumna
z szeregu tytułów i nagród zdobytych w wielu konkursach m.in.
Powiatowy Rolnik Roku 2019 czy
Laureat III miejsca w Konkursie
Sposób na sukces 2020.
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ści budynku, obok dotychczas
funkcjonującej przyzagrodowej
serowni. Zwiększono asortyment produkowanych serów
o sery długodojrzewające. Innowacją podstawową w gospodarstwie rolnym o profilu
mlecznym – jest uruchomienie
przetwórstwa mleka. W Serowni Kuchary przy produkcji serów
maksymalnie wykorzystywane
są naturalne benefity sera poprzez opracowanie własnych
Innowacyjna Wieś

receptur, tak aby wyeliminować
wszelkie substancje konserwujące, poprawiające strukturę,
smak i zapach. Innowacją jest
wprowadzenie liofilizowanych
mieszanek kultur starterowych
bakterii. W ostatnim czasie
w gospodarstwie rolnym Pani
Ilony formą sprzedaży w ramach
której sprzedaje swoje produkty
jest rolniczy handel detaliczny.
Otworzono sklep – punkt sprzedaży serów. Właścicielka pręż40

nie zajmuje się internetową promocją na ogólnopolskim profilu
Polska Smakuje oraz wielkopolskim e-bazarku.

energooszczędnych technologii dotyczy odzysku ciepła przy
zbiorniku do chłodzenia mleka
(odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych). Zapewnia to odzysk
nawet do 70% traconego ciepła
przy chłodzeniu mleka. Czynnik chłodniczy krąży w obiegu
zamkniętym agregatu chłodniczego, pobiera ciepło odebrane z mleka, kieruje się do wymiennika ciepła umieszczonego
w zbiorniku wody (wężownica
spiralna nierdzewna).

Stosowanie energooszczędnych technologii w procesie
produkcji należy rozpatrywać
nie tylko w zakresie produkcji
produktu finalnego (sery, masło,
jogurty), ale również w produkcji surowca czyli mleka jako warunku prawnego do sprzedaży
w ramach RHD. Zastosowanie

41
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Woda w zbiorniku ogrzewa się
od wężownicy i odbiera ciepło
niesione przez czynnik chłodniczy agregatu. Odzysk ciepła pozwala na szybkie i niekosztowne
schładzanie mleka oraz w rezultacie zagrzanie pewnej ilości
wody użytkowej do celów sanitarnych do temperatury nawet
70°C poprawiając wydajność
schładzalników do mleka. Ciepła
woda wytwarzana przez system
używana jest do podgrzania
bojlera z wodą do mycia systemu udojowego i schładzalnika.

znacznie lżejszą. Serownię wyposażono w komorę dojrzewalniczą i solankową. Nowoczesny
sprzęt to: wirówka do mleka
i maselnica, pasteryzator i szafa
termostatyczna; kotły serowarskie 200 l i 500 l ze sterownikiem temperatury i krajaczami,
stół ociekowy z rozdzielaczem,
prasa pneumatyczna oraz zmywarko-wyparzarka do forem serowarskich.
Uruchomione profesjonalne
linie technologiczne wyposażona w najnowocześniejsze komputerowe sterowniki pozwoliły na podniesienie komfortu
pracy, zmniejszenie nakładów
pracy, zwiększenie skali produkcji i asortymentu produktów mlecznych oraz znacząco
podniosły dochody z przetwórstwa mleka wynikające przede
wszystkim ze zmniejszonych
kosztów pracy i zwiększonej
skali produkcji.

W całej serowni w celu zapewnienia czystości mikrobiologicznej i ujednoliceniu temperatury
zastosowany system rekuperacji ze stacją komputerową regulującą przepływ czystego powietrza o ustalonej i pożądanej
temperaturze 21°C. Wszystkie
urządzenia są ze stali szlachetnej a większość z nich przesuwa
się na kółkach co ułatwia utrzymanie higieny i stanowi pracę
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Piotr Pietrzykowski
Zdobywca
wyróżnienia
w konkursie

Powiat koniński

Zakres działalności gospodarstwa Pana Piotra jest bardzo
szeroki: rolniczy, hodowlany
oraz
produkcyjno-handlowy.
Początki sięgają lat 80-tych,
kiedy to do początku lat 90tych zajmowano się produkcją
pieczarek. Z początkiem lat 90tych gospodarstwo w związku
ze zmianami gospodarczymi
i rynkowymi zajęło się hodowlą i ubojem drobiu. Pod koniec
lat 90-tych nastąpił powrót do
produkcji pieczarek nastawionej na rynki zachodnie. Właściciel gospodarstwa Pan Piotr
– ogrodnik z wykształcenia i pasji – rozpoczął uprawę kwiatów
egzotycznych: kaktusów, sukulentów, palm, juki i innych.
Uprawiane były wyłącznie na
Innowacyjna Wieś

własnym materiale matecznym
i własnym podłożu wykorzystanym z produkcji pieczarek. Od
sierpnia 2005 roku zajęto się
profesjonalnie hodowlą zarodową zwierząt – alpak. Pomysł
zrodził się bardzo spontanicznie. Hodowane miały być koniki
polskie, do celów między innymi
agroturystycznych. W poszukiwaniu koników przeglądano
ogłoszenia i w ten sposób natrafiono na alpaki. Od pierwszej
chwili intuicyjnie podjęta została
decyzja o ich hodowli. Państwo
Pietrzykowscy są pierwszymi
polskimi hodowcami alpak. Liczebność stada – na poziomie
120-130 sztuk. Utrzymywana
jest rasa Huacaya o krótkiej wełnie i rasa Suri o wełnie długiej.
44

Ciekawostką jest, że wydajność
alpak jest podobna jak u owiec
i wynosi od 3 do 5 kg od 1 sztuki
rocznie. Większość alpak utrzymywanych w gospodarstwie
urodziła się w Polsce, jednak
aby rozwijać genetykę wśród
zwierząt stada Państwa Pietrzykowskich znaleźć można też alpaki pochodzące z najlepszych
hodowli w Chile, USA, Australii,
Niemczech oraz Nowej Zelandii.
W roku 2010 wspólnie z profe-

sorem Zdzisławem Czaplickim
z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu sfinalizowano dofinansowany przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego projekt
mający na celu opracowanie
technologii prania niewielkich partii wełny alpak. Wraz
z innymi polskimi hodowcami
współtworzą i współdziałają
w Polskim Związku Hodowców
Alpak, który powstał w 2012
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roku. Innowacje wprowadzone w gospodarstwie: zmiana
kierunku produkcji z pieczarkarstwa na hodowlę zarodową
alpak i sprzedaż produktu niszowego, luksusowego jakim jest
runo alpak. Ponadto innowacją gospodarstwa rolnego jest
przynależność do sieci zagród
edukacyjnych i oferowanie programów edukacyjnych:
• „Chów i hodowla alpak” –
podstawowe szkolenie skie-

Innowacyjna Wieś

rowane jest do przyszłych
i obecnych hodowców alpak,
studentów, uczniów szkół
rolniczych,
zootechników
oraz techników weterynarii.
Szkolenie obejmuje 48 godzin teoretycznych i praktycznych w tym zabiegi zootechniczne (korekta zębów
i paznokcie, strzyżenie).
• Teoria anatomii, fizjologii
i zdrowia alpak; behawior
oraz socjalizacja alpaki.
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• Warsztaty przędzenia na kołowrotku od podstaw – zajęcia prowadzone są na różnych typach kołowrotków
(elektryczne, typu stojącego,
typu skandynawskiego, oraz
na specjalnym kołowrotku
do przędz artystycznych).
• Warsztaty filcowania (wełna
alpaki): nauka sztuki filcowania. Na kursie zdobywa się
umiejętności pozwalające na
samodzielne wykonanie czapek, szali i rękawiczek.

Wełna z alpak ma niezwykłe
właściwości: włókno jest bardzo cienkie, miękkie, delikatne,
a równocześnie niezwykle wytrzymałe. Ma wspaniałe właściwości termoizolacyjne, ogrzewa dużo lepiej niż wełna owcza,
a przy tym jest od niej kilkukrotnie lżejsza. Włókno jest mocne
i odporne na zniszczenia. Dzięki
niskiej zawartości lanoliny (wosku zwierzęcego) jest odporna
na zabrudzenia i nie rozwijają się w niej roztocza, a do jej
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produkcji i konserwacji nie stosuje się chemii. Nie trzeba jej
farbować, bo występuje w 18
naturalnych,
podstawowych
kolorach, od bieli i beżu, przez
różne odcienie brązu i szarości, pod smolistą czerń (łącznie
250 odcieni). Runo Alpaki jest
mocne i odporne na zniszczenia – jest trzy razy mocniejsze
od wełny owczej i sześć razy od
niej cieplejsze. Jest doskonałym
termoizolatorem – zimą utrzymuje ciepło, a latem nie powoduje przegrzania.

ność i zachęcają do integracji
społecznej. Mogą z niej korzystać zarówno dzieci jak i dorośli,
którzy doświadczają trudności
życiowych, problemów emocjonalnych, załamań nerwowych.
Zajęcia mają za zadanie dostarczanie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z alpaką,
przełamują lęki w kontaktach
z otoczeniem, stymulują rozwój
zmysłów, pobudzają aktywność,

Gospodarstwo Pana Piotra
oferuje szereg atrakcji
dla swoich gości
• Alpaca Trekking, czyli wycieczki piesze z alpakami,
które świetnie sprawdzają
się jak forma relaksu. Zwykle realizowane są w formie
indywidualnej lub w bardzo
małych grupach (2-6 osób).
Ma to na celu poprawę
funkcji poznawczych, społecznych, emocjonalnych,
ruchowych oraz wyciszenie
się. Zdjęcia z alpakami pomagają także zwalczać samotInnowacyjna Wieś
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pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. Uczestnicy spaceru prowadzą alpakę
na lince a opiekun grupy idzie
sam i pilnuje zachowania zwierząt.
• Alpakoterapia – (dziedzina animaloterapii), zajęcia w gospodarstwie polegają na współpracy instruktora i uczestnika
z alpakami. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzące-

go) uczestnicy przyzwyczajają
się do kontaktu ze zwierzęciem,
głaszczą go, wydają polecenia,
karmią. Zajęcia motywują do
działania, wpływają na rozwój
sfery emocjonalnej i poznawczej uczestnika zajęć oraz poprawiają jego samopoczucie.
• W ramach usług prowadzony
jest także przyzagrodowy sklepik z pamiątkami oraz z wyrobami rękodzielniczymi z włókna alpak.
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Zamawiający:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
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60-163 Poznań
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Przedstawione w broszurze innowacje należą do laureatów konkursu
pn. „Innowacyjna wieś” realizowanego przez Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opisy innowacji zamieszczone w broszurze pochodzą z formularzy
zgłoszeniowych do konkursu.
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