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Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data: 14.09-13.10.2021 r. 

Miejsce: Powiaty woj. opolskiego 

Forma: szkolenia 

 

Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy, samorządowcy, 

mieszkańcy województwa opolskiego. 

Cel: zapoznanie uczestników z  innowacyjnymi  rozwiązaniami w  zastosowaniu urządzeń konwencjonalnych oraz 

oze do poboru ciepła i energii elektrycznej. Zdobyta wiedza przez uczestników szkolenia  przyczyni się do  

obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkować będzie 

zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. 

Relacja: 

W ramach projektu przeprowadzono 11 szkoleń w każdym powiecie województwa opolskiego.  

Przeszkolono łącznie 220 osób. 

Tematy jakie zostały poruszone podczas cyklu szkoleń: 

➢ „Odnawialne źródła energii  fotowoltaika oraz pompy ciepła w nowoczesnym gospodarstwie rolnym” 

➢ „Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w nowoczesnych systemach grzewczych 

i termoizolacyjnych oraz możliwości ich dofinansowania”. 

 

Szkolenia zostały przeprowadzone w formie warsztatowej, każdy z uczestników zainteresowany poszczególnymi 

zagadnieniami uzyskał szczegółowe informacje od wykładowców na interesujące do tematy. Więcej 

 

 

 

1. Szkolenie z zakresu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań poboru ciepła i energii 

elektrycznej konwencjonalnych oraz oze 

https://archiwum-sir.oodr.pl/3189/
https://oodr.pl/


5 | S t r o n a  
 

 

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  

Data: 26.09-02.10.2021 r. 

Miejsce: Gruzja 

Forma: Wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: Uczestnicy spotkań zespołów tematycznych, rolnicy, przedsiębiorcy,  winiarze, 

przedstawicieli instytucji naukowych, samorządowych i doradczych zainteresowani innowacjami w uprawie 

winorośli. 

Cel: zapoznanie uczestników, głównie lubuskich winiarzy z gruzińską innowacyjną (kachetyjską) metodą 

produkcji wina. Przekazanie informacji poświęconym wsparciu, jakie gruziński rząd oferuje producentom 

produktów regionalnych. Podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi producentami 

wina a producentami z Gruzji. Poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju oraz możliwości zastosowania 

innowacyjnych rozwiązań. Ułatwianie wymiany wiedzy i rezultatów działań pomiędzy uczestnikami dla rozwoju 

obszarów wiejskich.  

Relacja: 

Wyjazd studyjny do Gruzji rozpoczęto od wizyty 

w regionie Kachetii (Kakcheti) położonym we 

wschodniej jej części graniczącym z Rosją 

i Azerbejdżanem. Region ten słynie głównie 

z uprawy winorośli, a produkowane tu wina 

stanowią ok. 70 % całej produkcji win gruzińskich. 

Pierwsza wizytacja odbyła się w winnicy Gurdżaani, 

prowadzonej przez Marcina Zarembę, który od 

ponad dekady mieszka w Gruzji. Produkuje wina 

białe i czerwone, organizuje biesiady gruzińskie 

Supra. Winnica położona jest w malowniczej 

okolicy – dolinie rzeki Alazani z widokiem na Kaukaz. W winnicy grupa spędziła cały dzień pomagając przy zbiorze 

winogron, odszypułkowywaniu  i miażdżeniu owoców ręczną prasą, obserwując pierwszy etap tworzenia się wina. 

W winnicy Marcina Zaręby Kakhetis Guli czyli Serce Kacheti produkuje się wina metodą naturalną. W uprawie 

winorośli nie stosuje się żadnych środków do ochrony, a do produkcji wina nie dodaje się drożdży, pożywek, 

polepszaczy, cukru ani wody. Wina produkowane tu są dwoma metodami – kakhetyńską – fermentacja odbywa 

się wraz ze skórkami przez około 2 tygodnie oraz europejską – fermentacja bez skórek. Produkuje się tu wina 

z najstarszej odmiany winorośli uprawianej w Gruzji - Rkatsiteli. 

Drugiego dnia odbyła się wizyta w winnicy Twins Wine Cellar w Napareuli, 23 km na północ od Telavi gdzie można 

zwiedzić niesamowite muzeum wina. Nazwa winnicy nie jest przypadkowa – prowadzą ją bracia bliźniacy, Gia 

i Gela Gamtkitsulaszwili. Produkuje się tu wina białe i czerwone metodą gruzińską czyli w glinianych amforach – 

kvevri. W 2005 r. Gia i Gela przywrócili do życia marani, starą piwnicę służącą do przechowywania i leżakowania 

wina. Oprócz zwiedzania winnicy i muzeum właściciele oferują degustację czaczy i trzech rodzajów wina z Twins 

Wine Cellar – ekologicznego i produkowanego wyłącznie w tradycyjnych amforach kvevri (informacja jest o tyle 

istotna, że obecnie amfory te wytwarza się już w tylko pięciu wsiach w trzech regionach Gruzji: Kachetii, Imeretii 

i Gurii).  

W ramach wyjazdu uczestnicy mieli również okazję na miejscu zapoznać się z produkcją kvevri. Nowoczesna 

technologia nie zmieniła podstaw ich produkcji. Dzisiejsze naczynia są nadal starannie wykonane ręcznie z lokalnej 

gliny. Zbudowanie 1000-litrowego kvevri może zająć nawet sześć tygodni. Dlatego buduje się ich kilka na raz. Po 

wyjęciu nowego kvevri z pieca, twórca dokładnie czyści wnętrze a do uszczelniania wewnętrznych ścian używa 

wosku pszczelego. Zewnętrz kvevri pokrywa się często warstwą wapna lub cementu. 

Kolejnym miejscem wizyty było JSC Corporation Kindzmarauli w Kvareli. JSC Corporation Kindzmarauli znajduje 

się we wschodnim regione Kacheti w Gruzji słynącym z historii winiarstwa i bogatych warunków klimatycznych do 

2. Innowacyjna technologia uprawy winorośli i produkcji wina - Gruzja kolebką światowego 

winiarstwa 

https://lodr.pl/
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uprawy kilku rzadkich rodzimych odmian 

winogron. JSC Corporation Kindzmarauli posiada 

cztery winnice w regionie Kacheti, dwie 

w mikrostrefie Kindzmarauli i dwie w regionie 

Kvareli. Firma posiada ok. 150 ha winnic, z czego 

100 ha znajduje się w zabytkowej mikrostrefie 

Kindzmarauli. Co roku produkuje się tutaj 25 

różnych odmian wina i około 10 rodzajów 

koniaków z winogron zbieranych z własnych 

winnic jak również z owoców od miejscowych 

rolników. Produkuje się tu wina białe i czerwone 

bogate w aromaty. Wina dojrzewają w zbiornikach 

metalowych oraz beczkach dębowych rodzimej 

produkcji. Podczas pobytu grupa odwiedziła winiarnię, w której obserwowano pracę pasy i przepompowywanie 

soku winogronowego do zbiorników fermentacyjnych oraz uczestniczyła w profesjonalnym pokazie degustacji 

wina. Korporacja Kindzmarauli produkuje rocznie ponad 600 000 butelek, eksportując do 12 krajów.  

Następnym przystankiem wizyty była winnica Gaioz Sopromadze Wine Cellar. To mała rodzinna winnica położona 

w małym miasteczku Baghdati, w zachodniej Gruzji, Imereti nad płynącą rzeką Chanistskali w górach, zaledwie 

220 km od stolicy Gruzji, Tbilisi. Wilgotny klimat subtropikalny regionu stwarza dogodne warunki do uprawy 

winorośli. Winnica skoncentrowała się na produkcji wyłącznie naturalnego wina z niską/minimalną ingerencją 

z lokalnych odmian winogron, takich jak Tsitska, Tsolikouri, Krakhuna, Dzelshavi, Ckhaveri, z użyciem kvevri do 

fermentacji. Ojciec Gaioz – jak wspomina syn właściciela - był jednym z pierwszych, którzy zaczęli profesjonalnie 

produkować wino w Imeretii w 2006 r. Dzisiaj  Gaioz i jego dwaj synowie produkują 9 różnych win według 

tradycyjnej technologii imeretyjskiej (minimalny kontakt ze skórą i dodawanie nie całkowitej ilości, ale tylko jedną 

trzecią część lub mniej z całości skórek). Chcą nadal poszerzać rozpoznawalność win terroir - unikatowy splot 

warunków geologicznych i klimatycznych, w których wytwarzany jest dany produkt spożywczy, co nadaje mu 

ściśle określony i niepowtarzalny charakter. Wszystkie wina są fermentowane na „dziko” – bez drożdży i zawierają 

minimalną ilość siarczynów. Stosowanie dodatków chemicznych jest niedopuszczalne zarówno w piwnicy, jak i 

w winnicy. Winnica założona została w 1914 r. przez dziadka Gaioza. Produkuje się tu naturalne wino z 

ekologicznych procesów i lokalnych odmian winogron. Piwnica Gaioz Sopromadze produkuje do 2000 butelek 

rocznie. Piwnica win Gaioz Sopromadze znajduje się w historycznym regionie Imereti, na zachodzie Gruzji. 

Wilgotny klimat subtropikalny regionu stwarza dogodne warunki do uprawy winorośli. Są członkiem 

Stowarzyszenia Wina Naturalnego.  

Ostatnią wizytę w Gruzji odbyto w winnicy IAGO WINERY we  wsi  

Mtskheta w Kartli. Obszarem naszej działalności – jak mówi jej właściciel 

- jest ekologiczno-naturalna uprawa winorośli oraz winiarstwo. Winnica 

posiada 2 hektary winnic w wieku 65 lat, to jedno z najlepszych 

i najbardziej znanych historycznie miejsc w dolinie Mukhran (region 

Kartli). Wino produkowane jest tu z jednej z najlepszych gruzińskich 

odmian winogron Chinuri oraz Goruli mtsvane. Wytwórnia jako pierwsza 

w Gruzji otrzymała pierwszy Certyfikat Bio w Gruzji w 2005 r. Winnica 

produkuje rocznie 6000 butelek bursztynowych win naturalnych. Na tym 

etapie 100% wina produkowanego w winiarni jest eksportowana. 

Wszystkie wina produkowane są w kvevri, tradycyjnymi metodami 

(kontakt ze skórą). 

Przyglądając się wszystkim wizytowanym winnicom i winiarniom grupa przekonała się, że dzisiaj tradycyjne 

metody produkcji i uprawy biologiczne (ekologiczne) idą w parze z najnowszymi technologiami i precyzyjną 

aparaturą (Corporation Kindzmarauli), aby zagwarantować wysoką jakość swoich wyrobów i ciągłość dostaw. 

Niektórym producentom udało się nawet pozyskać zagranicznych inwestorów i unowocześnić procesy 

technologiczne zachowując wyjątkowość i charakter swoich wyrobów. Uprawiane w Gruzji szczepy winorośli są 

pochodzenia rodzimego, a owoce zbierane są ręcznie. Wytwarzane wina prowadzone są zazwyczaj starymi 

gruzińskimi metodami. Gliniane kcevri o różnej pojemności napełnia się sokiem wytłoczonym z winogron, zamyka 

drewnianą pokrywą, uszczelnia gliną celem jego przechowywania i dojrzewania. Niektóre gatunki dojrzewają 

w beczkach z kaukaskiego dębu, a proces ten często trwa przez wiele lat.  Więcej 

https://www.lodr.pl/innowacje/1398-gruzja-kolebka-swiatowego-winiarstwa-cz-i
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3. Jesienne Targi Innowacji 

 

Organizator: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale  

Data: 02-03.10.2021 r. 

Miejsce: Boguchwała 

Forma: targi 

Grupa docelowa: podmioty reprezentujące innowacyjne rozwiązania w  branży rolniczej ( w tym : maszyn 

i sprzętu rolniczego, zwierząt hodowlanych, roślin,   rolnicy,  przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji naukowo-

badawczych,  instytucji doradczych. 

Cel: wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz 

rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju. Promocja przykładów ciekawych rozwiązań 

innowacyjnych w produkcji i usługach w województwie podkarpackim ze szczególnym uwzględnieniem: owoców, 

warzyw, miodów i produktów pszczelich, materiału szkółkarskiego, nasion i kwiatów  oraz rękodzieła, 

podkarpackich winnic, drobnego inwentarza, królików, środków stosowanych w  roślinnej i hodowli zwierząt, 

przetwórstwa i przedsiębiorczości.  Jest to kontynuacja operacji pn. ,,Podkarpacki E-Bazarek’’ , której uczestnicy 

na żywo obecni byli  podczas ,,Jesiennych targów innowacji’’. Tworzenie  bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy 

rolnikami, wytwórcami żywności  oraz osobami i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa oraz   

popularyzacji proinnowacyjnych postaw w sferze rolnictwa i produkcji żywności, dotyczących m.in. skracania 

łańcuchów dostaw.   

Relacja: 

,,Jesienne Targi Innowacji to  jedna z najważniejszych imprez organizowana przez Podkarpacki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego skupiająca  ok. 300 wystawców sadzonek i żywności, a do tego prezentacje aż półtora 

tysiąca królików. Impreza zakrojona na dwa dni ściągnęła  miłośników ogrodów i przydomowych sadów, ale też 

smakoszy regionalnych win czy przetworów. W ciągu dwudniowej imprezy zwiedziło kilka tysięcy osób. Hitem 

targów w Boguchwale były tym razem warzywa. Coraz częściej dokładnie komponowane w diecie. Wśród nich 

modne ostatnio dynie. Zaprezentowano je m.in. w wydaniu carvingowym. Zaskoczeniem były też ziemniaki, bo 

pokazano je aż w 80 odmianach z całego świata. Znaczącym  punktem targów w Boguchwale była też wystawa 

królików. Ozdobą wydarzenia były również dekoracje przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i stylistów, 

którzy w przyrodzie i rolnictwie widzą ogromny potencjał. 

Podczas tego dwudniowego wydarzenia w  programie 

przewidziano m.in. wystawę owoców i warzyw, przetworów 

owocowo-warzywnych, miodów i produktów pszczelich, 

wystawę królików i drobnego inwentarza, krajowy pokaz alpak, 

wystawę najnowszych odmian ziemniaków jadalnych, 

prezentacje stowarzyszeń winiarskich działających na 

Podkarpaciu, pokazy i prezentacje firm promujących 

przetwórstwo owoców, prezentację nowoczesnych rozwiązań w 

chowie królików, konkursy, konferencję "Dobre przykłady 

zrealizowanych operacji w gospodarstwach rolników jako 

element wpływający na rozwój obszarów wiejskich", 

prezentację kół gospodyń wiejskich, pokaz tłoczenia soków, 

pokaz carvingu. Realizacja zamierzonego celu odbyła się dzięki: 

organizacji stoisk wystawienniczych promujących innowacyjne rozwiązania branży rolniczej, ogrodniczej oraz 

przetwórstwa, organizacji  pokazów, konferencji o tematyce rolniczej, pokazów  pozwalających na  prezentację 

dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących na  obszarze z terenu województwa podkarpackiego. Pokazy i 

prezentacje skierowane były dla  rolników i przedstawicieli agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi 

efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz 

wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Dlatego zorganizowanie  ,, Jesiennych targów innowacji’’ 

było instrumentem do  nawiązania  kontaktów  pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Zaobserwowane i 

wprowadzone rozwiązania pozwolą na współpracę z rolnikami, dokształcanie, przekazanie najnowszej wiedzy, 

wymiany doświadczeń , transfer innowacji od nauki do praktyki. 

https://podrb.pl/
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4. Agrotronika i informatyzacja w mechanizacji rolnictwa - wyzwania w diagnostyce, serwisie i 

naprawie nowoczesnych urządzeń rolniczych - szansa na sukces w zawodzie przyszłości 
 

Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Olsztynie 
 

Data: 05-06.10.2021 r. 

Miejsce: Stare Jabłonki 

Forma: szkolenie 

 

Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy jednostek i firm 

działających w branży rolniczej, studenci kierunków rolniczych, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych. 

Cel: przekazanie wiedzy i informacji na temat nowoczesnych rozwiązań i zasad funkcjonowania systemów 

mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, tj.: agrotronikę, sensorykę, aktorykę, 

elektronikę, automatykę i sterowniki programowalne. Zaprezentowanie najnowszych rozwiązań stosowanych 

w agrotronice, które wynikającą z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. 

Zwiększenie świadomości i umiejętności uczestników w zakresie diagnostyki, serwisu i naprawy 

najnowocześniejszych urządzeń rolniczych oraz zbudowanie sieci kontaktów potencjalnych pracowników 

z pracodawcami - producentami i dystrybutorami sprzętu rolniczego. 

Relacja: 

Każdego dnia szkolenie rozpoczynało się wykładami 

wprowadzającymi, które były tylko wstępem do intensywnej 

pracy na stanowiskach warsztatowych.  Wykłady i warsztaty 

były prowadzone przez wybitnych ekspertów, ale nie 

brakowało wyzwań i samodzielnej pracy, co najbardziej 

cieszyło uczestników, dla których przygotowano trzy różne 

stanowiska warsztatowe. 

Na pierwszym stanowisku, dr hab. inż. Adam Ekielski ze 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

zapoznawał uczestników z systemami agrotronicznymi 

wykładem pt. „Sekwencyjne sterowanie układami hydraulicznymi w rolnictwie”. Dzięki uprzejmości Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie oraz Pani Kapitan Agnieszce Klimek do dyspozycji kursantów był 

specjalistyczny symulator systemów hydraulicznych, które to są podstawą funkcjonowania wielu nowoczesnych 

maszyn rolniczych.  

Wykładem pt. „Diagnostyka komputerowa pojazdów i maszyn” rozpoczynał swoje zajęcia dr inż. Mirosław 

Czechlowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do dyspozycji ćwiczących były trzy imponujące ciągniki 

marki John Deere dostarczone przez dystrybutora. Ze względu na liczne technologie informatyczne stosowane 

w tak nowoczesnym sprzęcie, zadaniem ćwiczących było zapoznanie się ze specjalistycznym oprogramowaniem 

komputerowym i najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi oraz opanowanie samodzielnego 

rozpoznawania przyczyn przygotowanych usterek. 

Kolejne niespodzianki czekały uczestników na stanowisku trzecim, na którym 

dr hab. inż. Łukasz Sobiech, również z Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu, przygotował wykład i warsztaty pt. „Aplikacje, systemy wspomagania 

decyzji oraz sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu roślin uprawnych oraz 

chwastów”. Zadaniem kursantów tym razem było zainstalowanie i opanowanie 

specjalistycznej aplikacji mobilnej, za pomocą której poszukiwali odpowiedzi 

na pytania o gatunki przygotowanych roślin i chwastów. 

Uczestnicy poznali najnowsze rozwiązania stosowane w agrotronice, które 

wynikają z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. Efektem szkolenia było 

zwiększenie świadomości i umiejętności uczestników w zakresie diagnostyki, serwisu i naprawy 

najnowocześniejszych urządzeń rolniczych, ale także zbudowanie sieci kontaktów potencjalnych pracowników 

z pracodawcami - producentami i dystrybutorami sprzętu rolniczego.  

https://www.wmodr.pl/
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5. Drugie spotkania Lokalnych Partnerstw ds. Wody na terenie powiatów mikołowskiego, 

lublinieckiego, częstochowskiego i żywieckiego – woj. śląskie 
 

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

Data: 05; 06; 12; 15.10.2021 r. 

Miejsce: Mikołów, Pawonków, Kłomnice, Żywiec 

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:  

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. 

Więcej 

 

6 października 2021 r. w Pawonkowie odbyło się II spotkanie Lokalnego 

Partnerstwa ds. Wody. Było to kolejne spotkanie związane z tą tematyką, 

wzięli w nim udział: Poseł RP Andrzej Gawron, rolnicy, przedstawiciele 

gmin, powiatu, spółek wodnych, Śląskiej Izby Rolniczej oraz PGW Wody 

Polskie Nadzór Wodny Kłobuck i Tarnowskie Góry. Spotkanie prowadzili 

pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego pani Katarzyna Dziedzic 

oraz Sylwia Jackowska. Więcej 

 

12 października 2021 r. w Żywcu miało miejsce II spotkanie Lokalnego 

Partnerstwa ds. Wody. Było to kolejne spotkanie związane z tą tematyką, 

uczestnikami spotkania byli rolnicy, przedstawiciele gmin, powiatu, 

spółek wodnych oraz PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Żywiec. 

Więcej 

 

15 października 2021 r. w Kłomnicach odbyło się II spotkanie Lokalnego 

Partnerstwa ds. Wody. Było to kolejne spotkanie związane z tą tematyką. 

Wzięli w nim udział: przedstawiciele gmin, rolnicy, przedstawiciel 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, doradcy rolniczy oraz 

przedstawiciele PGW Wody Polskie. Spotkanie prowadzili pracownicy 

Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Katarzyna Dziedzic oraz 

Pani Sylwia Jackowska. Więcej 

 

http://sir.odr.net.pl/drugie-spotkanie-lokalnego-partnerstwa-ds-wody-powiatu-mikolowskiego/
http://sir.odr.net.pl/drugie-spotkanie-lokalnego-partnerstwa-ds-wody-powiatu-lublinieckiego/
http://sir.odr.net.pl/drugie-spotkanie-lokalnego-partnerstwa-ds-wody-powiatu-zywieckiego/
http://sir.odr.net.pl/drugie-spotkanie-lokalnego-partnerstwa-ds-wody-powiatu-czestochowskiego/
https://czwa.odr.net.pl/
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6. Zintegrowanie usług okołorolniczych w województwie świętokrzyskim jako innowacyjne 

narzędzie rozwoju obszarów wiejskich 
 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 

Data: 06.10.2021 r. 

Miejsce: Tokarnia 

Forma: Konferencja, relacja z konferencji, publikacja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, producenci żywności na małą skalę, 

przedsiębiorcy, członkowie  KGW,  przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego z województwa 

świętokrzyskiego oraz podmiotów i instytucji działających na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich, osoby 

zainteresowane tematyką. 

Cel: zainicjowanie i rozwój współpracy między podmiotami i osobami działających w branży turystycznej, 

gastronomicznej, Kołami Gospodyń Wiejskich, rolnikami, producentami żywności na małą skalę oraz wskazanie 

im innowacyjnych kierunków działań mogących prowadzić do powstania zintegrowanego systemu współpracy 

skupiającego różnego rodzaju działalności okołorolnicze, przy szczególnym wykorzystaniu walorów regionalnych 

(turystyka i agroturystyka), sieci tematycznych (szlaki kulinarne, enoturystyczne) i regionalnej żywności wysokiej 

jakości (żywność tradycyjna wytwarzana na bazie regionalnych receptur, sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów 

dostaw) oraz w oparciu o dobre przykłady, które odniosły sukces. Zaprezentowanie możliwości łączenia różnych 

form działalności okołorolniczych, w tym przy współpracy kilku podmiotów, co umożliwi poprawę ich 

dochodowości, a tym samym wpłynie na rozwój obszarów wiejskich oraz kreowanie ich wizerunku jako miejsca 

ciekawego do wypoczynku oraz z dostępem do zdrowej żywności. 

Relacja: 

Konferencję otworzył Jerzy Pośpiech - dyrektor ŚODR 

w Modliszewicach. Jako pierwszy wykład 

„Zintegrowania usług okołorolniczych na przykładzie 

gospodarstw wielofunkcyjnych” wygłosił prof. Czesław 

Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ta 

innowacyjna koncepcja rozwoju gospodarstw rolnych 

oparta na funkcjonowaniu gospodarstw 

wielofunkcyjnych jest wciąż w niewielkim stopniu 

wdrożona w województwie świętokrzyskim. Stanowi 

ona modelową ideę w rozwoju obszarów wiejskich, 

prowadzącą do zwiększenia dochodowości 

i zrównoważonego rozwoju. Drugi wykład „Rozwój 

usług okołorolniczych w oparciu o walory produktów 

lokalnych” przedstawiła Izabella Byszewska - prezes 

Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Nawiązywał on do dziedzictwa kulinarnego, produktów 

regionalnych i lokalnych, które mają duże - a mogą mieć jeszcze większe - znaczenie w rozwoju gospodarstwa i 

obszarów wiejskich. Pani prezes przedstawiła przemiany w gospodarstwach rolnych i małych firmach po sukcesie 

rynkowym ich wyrobów (prestiżowe nagrody, systemy jakości żywności). Kwestię integracji i współpracy 

podmiotów działających na bazie dziedzictwa kulinarnego regionu przedstawiła Teresa Wąsik - wieloletni 

kierownik działu Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR Modliszewice. W wykładzie „Szlak kulinarny jako 

innowacyjne narzędzie sieciowania i współpracy podmiotów działających na bazie dziedzictwa kulinarnego 

regionu” przedstawiła kwestie dotyczące jakości szlaku kulinarnego jako produktu rynkowego, turystycznego i 

żywnościowego, zarządzania szlakiem oraz zalety przynależności i problemy podmiotów wynikające z 

funkcjonowania w sieci. Na koniec części wykładowej Mariusz Porębski - broker innowacji w ŚODR Modliszewice 

omówił działanie „Współpraca”. Konferencji towarzyszyła degustacja świętokrzyskich produktów regionalnych 

oraz obiad, składający się z tradycyjnych potraw kuchni świętokrzyskiej. Więcej 

Kliknij tutaj i obejrzyj nagranie z konferencji 

Pobierz publikację "Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji" 

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/O-nowych-kierunkach-rozwoju-obszarow-wiejskich-relacja-z-konferencji-w-Tokarni/idn:2130
https://www.youtube.com/watch?v=chwKWtxSdwg
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyska-tradycja-zrodlem-inspiracji-zapraszamy-do-pobrania-naszej-nowej-publikacji/idn:2196
https://www.sodr.pl/
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Swietokrzyska-tradycja-zrodlem-inspiracji-zapraszamy-do-pobrania-naszej-nowej-publikacji/idn:2196
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7. Gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne przykładem innowacyjnej formy działalności 

pozarolniczej dla pomorskich gospodarstw 
 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Data: 07.10.2021 r. 

Forma: Konferencja, konkurs 

 

Grupa docelowa: rolnicy, doradcy/specjaliści PODR, odbiorcy zainteresowani tematyką, mieszkańcy obszarów 

wiejskich. 

Cel: ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich poprzez dotarcie z informacją 

do rolników i domowników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich mobilizacja do podejmowania i rozwoju 

działalności pozarolniczej poprzez zorganizowanie konferencji, która dostarczy fachowej wiedzy, dobrych praktyk 

i informacji z zakresu wdrażania innowacji, przedsiębiorczości, w tym możliwości wsparcia finansowego na rozwój 

różnych form przedsiębiorczości na wsi oraz konkursu dla podmiotów z województwa pomorskiego wpisanych do 

Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. 

Relacja: 

Konferencja połączona została z finałem konkursu na najlepsza zagrodę edukacyjna w województwie pomorskim 

w 2021 roku. Pani Ewa Szymańska Z-ca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

przywitała zgromadzonych gości oraz zaprosiła do wysłuchania pierwszego wykładu, który poprowadziła Pani 

Aleksandra Hapka z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.  

Pani Aleksandra przybliżyła nam temat gospodarstw edukacyjnych i agroturystycznych jako przykłady 

innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Kolejnym prelegentem była Pani Ewa Nisiewicz 

z Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek”, która opowiedziała nam o pomysłach realizowanych w swojej 

zagrodzie jako miejsca twórczego kształcenia. Dopełnieniem tematyki konferencji była prelekcja Pana Jarosława 

Bienia z Herman Education o wykorzystaniu marki miejsca i marki lokalnej w działaniach promocyjnych zagród 

edukacyjnych i agroturystycznych.  

Następnie rozpoczął się finał konkursu na najlepsza zagrodę edukacyjną w województwie pomorskim w 2021 roku. 

Celem konkursu było między innymi wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez 

wskazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych jako innowacyjnego przykładu wiejskiej 

przedsiębiorczości,  upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodów wśród rolników i mieszkańców wsi, 

promocja pomorskich zagród edukacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, promocja 

idei edukacji w gospodarstwie rolnym, promocja jakości życia na wsi jako atrakcyjnego miejsca edukacji 

i wypoczynku oraz rozwoju zawodowego, ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie 

wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze rozwoju działalności pozarolniczej oraz 

aktywizacja mieszkańców wsi w kierunku podejmowania nowych przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich.  

Do konkursu zgłosiło się 14 gospodarstw. Oceny 

zgłoszonych zagród edukacyjnych dokonała Komisja 

Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

składająca się z przedstawicieli: Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Pomorskiej Izby 

Rolniczej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej oraz Politechniki Gdańskiej. Ocenie 

konkursowej między innymi podlegała estetyka 

otoczenia produkcyjnego, rekreacyjnego i edukacyjnego 

oraz oznakowanie obiektu, oferta edukacyjna – poziom 

merytoryczny oferty edukacyjnej, charakter obiektu, 

infrastruktura edukacyjna, atrakcyjność zajęć, 

wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu, dbałość 

o ochronę środowiska oraz sposób promocji. Więcej 

https://podr.pl/relacje-post/gospodarstwa-edukacyjne-i-agroturystyczne-przykladem-innowacyjnej-formy-dzialalnosci-pozarolniczej-dla-pomorskich-gospodarstw/
https://podr.pl/
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8. Innowacyjne rozwiązania w zakresie uprawy leszczyny i mechanicznego zbioru orzechów 

laskowych 
 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 

Data: 07-08.10.2021 r. 

Miejsce: Sandomierz, gospodarstwa z woj. świętokrzyskiego 

Forma: Konferencja, wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: producenci orzechów laskowych i rolnicy zainteresowani uprawą  leszczyny z woj. 

świętokrzyskiego,  przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, szkół rolniczych, instytucji i podmiotów 

działających na rzecz rozwoju sektora ogrodniczego z województwa świętokrzyskiego. 

Cel: rozwój i wsparcie producentów orzechów laskowych z województwa świętokrzyskiego poprzez zapoznanie 

ich z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie uprawy leszczyny i mechanicznego zbioru orzechów laskowych 

oraz transfer najnowszej wiedzy merytorycznej dotyczącej tej gałęzi produkcji (agrotechnika, uprawa, zbiór, 

nowoczesne rozwiązania) przekazanej przez przedstawicieli jednostek naukowych. Nawiązanie kontaktów między 

samymi producentami orzechów laskowych z województwa świętokrzyskiego i na wymianę doświadczeń między 

nimi, a także na nawiązanie współpracy z przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych zajmujących się 

problematyką upraw leszczyny, co w dalszej perspektywie da możliwość nawiązania współpracy (utworzenia 

grupy branżystów) ukierunkowanej na rozwój tej gałęzi rolnictwa, a tym samym na poprawę rentowności i 

konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych i przedstawicieli tej branży. 

Relacja: 

„Grzyby zagrażające uprawie leszczyny” to temat pierwszego wykładu 

konferencji, który przedstawiła dr hab. Ewa Zalewska, prof. Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Omówiła choroby atakujące leszczynę - te dość 

dobrze znane takie jak antraknoza, mączniak prawdziwy, rdza liści, monilioza 

leszczyny, a także nowe patogeny, które pojawiają się w naszym kraju w 

związku z przemieszczaniem się materiału roślinnego. Kolejną prelekcję 

„Zagrożenia ze strony szkodników w uprawie leszczyny i skuteczne metody 

ich zwalczania” wygłosiła dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. UP w Lublinie. 

Przedstawiła szkodniki powodujące szkody gospodarcze na plantacjach. 

„Choroby bakteryjne, wirusowe i fitoplazmy leszczyny - czynniki sprawcze, 

profilaktyka i zwalczanie’ to kolejny ważny temat dla producentów leszczyny, 

który przedstawiła dr Monika Kałużna, Intystutu Ogrodnictwa - Państwowego 

Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Kolejnym prelegentem był dr inż. 

Bogumił Markuszewski, który omówił temat: „Technologia zbioru, 

przechowywania i przygotowania do sprzedaży świeżego orzecha 

laskowego”. Cenne były wskazówki naukowca i jednocześnie praktyka, 

dotyczące uprawy leszczyny na świeży orzech. Innowacją stosowaną w jego 

gospodarstwie jest przechowywanie orzechów w chłodni, w modyfikowanej atmosferze (MAP) i kontrolowanej 

atmosferze (KA). Nowością jest wykorzystanie worków Xtend do przechowywania orzechów laskowych. Omówił 

także możliwości sprzedaży świeżego orzecha. W czasie konferencji zabrał też głos Mariusz Porębski - broker 

innowacji w ŚODR Modliszewice, który omówił możliwości pozyskania pomocy finansowej z ARiMR w ramach 

działania „Współpraca”. 

Drugiego dnia wydarzenia zrealizowano wyjazd studyjny do gospodarstw zajmujących się uprawą leszczyny. 

Pierwszym z nich było gospodarstwo Tomasza Borkowskiego, sadownika, szkółkarza i doświadczonego 

producenta z miejscowości Pawłów w gminie Zawichost. Plantacja leszczyny w jego gospodarstwie zajmuje ponad 

6 ha. Uprawiane odmiany to: Barceloński, Kataloński, Cosford, Olga, Olbrzymi z Halle, Webba Cenny, Lamberta 

Czerwony. Drugi punkt programu to gospodarstwo państwa Agnieszki i Romana Życińskich w miejscowości 

Śnieżkowice w gminie Waśniów, którzy uprawiają leszczynę na pow. 35 ha, w tym 30 ha to w pełni owocująca 

plantacja. W gospodarstwie Państwa Życińskich uczestnicy wyjazdu studyjnego mogli zobaczyć pracę 

nowoczesnego, o dużej wydajności samojezdnego kombajnu Monchiero 20125 włoskiej produkcji o pojemności 

zbiornika 2 m3 oraz organizację pracy przy mechanicznym zbiorze. Więcej 

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/O-innowacjach-w-technologii-uprawy-leszczyny-i-mechanicznym-zbiorze-orzechow-laskowych-relacja-z-konferencji-i-wyjazdu-studyjnego/idn:2136
https://www.sodr.pl/
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9. Rolnictwo ekologiczne szansą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 

Data: 09.10.2021 r. 

Miejsce: Woj. świętokrzyskie 

Forma: Konkurs, stoisko, konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy indywidualni z sektora ekologicznego, przedstawiciele jednostek doradczych, 

podmioty certyfikujące rolnictwo ekologiczne/prowadzące i wdrażające systemy jakości, przedstawiciele 

jednostek naukowych/uczelni rolniczych/instytutów badawczych, firmy wspierające rozwój produkcji ekologicznej. 

Cel: budowanie sieci kontaktów między gospodarstwami ekologicznymi, szerzenie dobrych praktyk w zakresie 

rolnictwa ekologicznego oraz rozwój współpracy pomiędzy producentami ekologicznymi z województwa 

świętokrzyskiego ukierunkowanej na podejmowanie wspólnych inicjatyw (w zakresie produkcji, organizacji 

sprzedaży, marketingu), w tym również nawiązanie kontaktów z producentami ekologicznymi z całej Polski, 

przedstawicielami branży rolnictwa ekologicznego (przedsiębiorcy, producenci środków produkcji, sprzedawcy, 

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

uczelni rolniczych, przedstawicielami doradztwa rolniczego specjalizującymi się w problemach rolnictwa 

ekologicznego. 

Relacja: 

Podczas Targów ECO-STYLE Świętokrzyski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

zorganizował konferencję „Strategia Unii 

Europejskiej - od pola do stołu”. Konferencja była 

także okazją do wręczenia nagród laureatom 

konkursu ekologicznego na Najlepsze 

Gospodarstwo Ekologiczne 2021 w woj. 

świętokrzyskim. 

W konferencji wzięli udział rolnicy i producenci 

ekologiczni, którzy już produkują, bądź zamierzają 

produkować żywność metodami ekologicznymi. 

Jednym z prelegentów była Dorota Metera, która 

przedstawiła założenia Planu Strategicznego dla 

WPR na lata 2023-2027 oraz strategie „od pola do 

stołu” i na rzecz bioróżnorodności. Opowiedziała ona również o nowych przepisach, które od 2022 roku będą 

obowiązywały rolników prowadzących gospodarstwa metodami ekologicznymi. 

Podczas konferencji rozstrzygnięto i wręczono 

nagrody laureatom konkursu ekologicznego na 

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2021 w 

woj. świętokrzyskim. W wyniku rozstrzygnięcia 

wręczono 3 nagrody. 

Podczas trwania Targów ECO-STYLE (8-10 

października 2021 r.) Ośrodek przygotował 

także stoisko, na którym zaprezentowali się 

rolnicy ekologiczni z województwa 

świętokrzyskiego, a doradcy ds. rolnictwa 

ekologicznego ŚODR Modliszewice udzielali 

informacji na temat produkcji ekologicznej. 

Więcej 

 

https://www.sodr.pl/sir/aktualnosci-sir/Najlepsi-rolnicy-ekologiczni-nagrodzeni-na-targach-ECO-STYLE/idn:2164
https://www.sodr.pl/
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10. Innowacyjne pszczelarstwo 

 

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  

Data: 12-15.10.2021 r. 

Miejsce: Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, 

Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie, Technikum 

Pszczelarskiego w Pszczelej Woli oraz APILANDIA – 

Interaktywne Centrum Pszczelarstwa, gospodarstwo 

pasieczne „Sądecki Bartnik” 

Forma: Wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele i domownicy gospodarstw zajmujących się pszczelarstwem, przedstawiciele 

świata nauki,  przedstawiciele podmiotów świadczących usługi doradcze oraz inne osoby zainteresowane 

tematyką. 

Cel: stworzenie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w celu utworzenia grupy 

operacyjnej z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce pasiecznej, zapoznanie uczestników 

z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wytwarzania miodów i produktów pszczelich. 

Relacja: 

Podczas trwania wyjazdu uczestnicy zwiedzili m.in. Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, gdzie 

także wysłuchali wykładu poprowadzonego przez dr hab. Małgorzatę Bieńkowską prof. IO dotyczącego zwalczania 

warrozy, która jest uważana za jedną z najgroźniejszych chorób pszczół. Uczestnicy wyjazdu wysłuchali także 

wykładów Adama Boguty na temat warunków prowadzenia pasieki i organizacji pasieki wędrownej. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” w Lublinie, która jest 

producentem miodów, miodów pitnych oraz węzy. Miejsce to ma niezwykle bogatą historię, obecnie jest 

wyposażone w nowoczesny sprzęt, który monitoruje jakość powstających produktów na każdym etapie. Atrakcją 

była degustacja produktów wytwarzanych w Spółdzielni. 

Wyjazd nie mógł się odbyć bez 

odwiedzenia Technikum Pszczelarskiego 

w Pszczelej Woli, które jest jedynym takim 

miejscem w Polsce, jak i Europie. 

Niezwykle ciekawym miejscem okazał się 

Inkubator pszczelarstwa, który jest 

nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym 

i usługowym tworzącym oraz wdrażającym 

innowacyjne rozwiązania naukowe 

i techniczne w dziedzinie pszczelarstwa. 

Inkubator Pszczelarstwa umożliwia 

rolnikom i pszczelarzom wykonanie oraz 

sprzedaż własnych produktów na bazie 

miodu bez konieczności zakładania 

działalności gospodarczej. W Inkubatorze 

uczestnicy wyjazdu z dużym 

zainteresowaniem wysłuchali wykładu 

dr hab. Krzysztofa Olszewskiego prof. UP dotyczącego wychowu matek pszczelich. 

Kolejnym wizytowanym miejscem była APILANDIA – Interaktywne Centrum Pszczelarstwa, które jest unikatowe w 

skali kraju. Uczestnicy wyjazdu podczas zwiedzania Centrum mieli możliwość skorzystania z profesjonalnych 

konsultacji dotyczących wyboru narzędzi i sprzętu pszczelarskiego do pracy w swoich pracowniach i pasiekach. 

Podczas wizyt uczestnicy odwiedzili Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik”, gdzie zwiedzili profesjonalne 

Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich zajmujące się badaniem parametrów fizykochemicznych 

oraz identyfikacją odmian miodów poprzez analizę pyłkową. Uczestnicy zostali oprowadzeni po obiektach 

należących do „Sądeckiego Bartnika” i mieli okazje zdegustować produktów przez nich wytwarzanych. Więcej 

https://odr.pl/2021/10/26/innowacyjne-pszczelarstwo-wyjazd-studyjny/
http://odr.pl/
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11. Opolskie zespoły tematyczne ds. innowacji w rolnictwie – krótkie łańcuchy dostaw 

 

Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data: 13.10.2021 r. 

Miejsce: Łosiów 

Forma: Spotkanie tematyczne 

 

Grupa docelowa: Partnerzy zarejestrowani w bazie Partnerów SIR, potencjalni partnerzy, przedstawiciele 

jednostek naukowych, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, rolnicy.  

Cel: powołanie zespołów tematycznych na terenie Opolszczyzny do podejmowania działań prowadzących do 

wdrażania innowacji w rolnictwie, identyfikowania potrzeb i problemów wymagających nowatorskich rozwiązań, a 

także wskazania obszarów wymagających przeprowadzenia badań czy zagadnień, którymi mogą zajmować się w 

przyszłości Grupy Operacyjne EPI. Ułatwianie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk, podniesienie 

wiedzy z zakresu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego, ze szczególnych uwzględnieniem 

wielopodmiotowego podejścia na przykładzie grup operacyjnych EPI. Zaproszenie do współpracy osób 

zainteresowanych podjęciem działań w zakresie  stworzenia grupy operacyjnej aplikującej o środki w ramach 

działania "Współpraca". 

Relacja: 

Podczas spotkania dr Aleksander Bomberski, Krajowy 

Broker Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w 

Brwinowie poinformował o kolejnym, uzupełniającym 

naborze wniosków na tworzenie Krótkich Łańcuchów 

Dostaw, który ma być przeprowadzony w grudniu 2021 roku. 

Jednocześnie zapoznał uczestników spotkania o wynikach 

przeprowadzonego wiosną naboru na tworzenie KŁD. 

– Ostatnie nabory przeprowadzone w ramach PROW-u 

przez ARiMR pokazały, że województwo opolskie ma 

ogromny potencjał, jeśli chodzi o struktury wielopodmiotowe – mówi dr Bomberski. – Chodzi o takie struktury, 

w których rolnicy, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej z Opolszczyzny oraz sąsiednich województw są żywo 

zainteresowania uzyskania dofinansowania w ramach Działania „Współpraca” czy tworzenia grup producenckich, 

konsorcjum czy spółdzielni na rzecz innowacji w rolnictwie lub wprowadzania na rynek nowych produktów rolnych. 

Interesuje ich również tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw, czyli metod sprzedaży bezpośredniej towarów 

wysokiej jakości. Te działania mają na celu synchronizację i tworzenie pewnych kolektywów, w których 

przynajmniej pięciu rolników dogaduje się, tworzy konsorcjum czy spółkę na rzecz sprzedaży bezpośredniej 

produktów rolnych. Zakupują wiaty sprzedażowe, infrastrukturę dotyczącą sklepów internetowych, portali 

sprzedażowych, samochodów dostawczych czy food tracków, dzięki którym prowadzą różne modele sprzedaży. 

W wiosennym naborze w całym kraju złożono 204 wnioski, z czego ARiMR zatwierdziła 97, w tym 10 

z Opolszczyzny. 

– Działanie „Współpraca” realizowane w ramach PROW-u 2014-2020 dotyczy wprowadzania różnych innowacji 

do praktyki – dodaje dr Aleksander Bomberski. – Ma to służyć przede wszystkim podniesieniu dochodowości tych 

gospodarstw. Mogą one liczyć maksymalnie na 6 mln zł refundacji kosztów ogólnych, badawczych 

i inwestycyjnych. Mogą je przeznaczyć na wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt i pracowników 

naukowych, ale przede wszystkim dokonać inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę budowlaną, która będzie 

niezbędna do osiągnięcia zakładanych celów operacji. 

– Nie wszystkich rolników interesuje i stać na coś takiego, ale jest spora grupa zainteresowanych rolników, którzy 

chcą zrobić coś więcej, niż tylko zasiać i sprzedać towar – mówi obecny na spotkaniu były prezes Izby Rolniczej 

w Opolu, Herbert Czaja. – Jest to też szansa zwiększenia dochodów dla tych, którzy nie mają możliwości 

powiększenia gospodarstwa. 

Nabór na te projekty jest planowany na marzec-kwiecień 2022 roku, a pół roku później będą wyłaniane grupy 

operacyjne. Więcej 

https://archiwum-sir.oodr.pl/3253/
https://oodr.pl/
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12. Konkurs na "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne" i na "Najlepszego Doradcę Ekologicznego" 

w woj. podlaskim 
 

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  

Data: 14.10.2021 r. 

Forma: seminarium podsumowujące wojewódzki etap konkursu 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele 

doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, 

mieszkańcy obszarów wiejskich oraz 

instytucje pracujące na rzecz rolnictwa 

ekologicznego. 

Cel: promocja dobrych praktyk  w rolnictwie 

ekologicznym oraz innowacyjnych rozwiązań 

wdrażanych w ekologicznych 

gospodarstwach rolnych.  Identyfikacja 

i wdrażanie proekologicznych rozwiązań 

w gospodarstwach rolnych oraz 

rozpowszechnianiu wiedzy o jakości 

żywności ekologicznej.  

Relacja: 

Spotkanie rozpoczął Dyrektor PODR 

Szepietowo Wojciech Mojkowski, który zaznaczył potrzebę rozwoju i promocji rolnictwa ekologicznego w Polsce, 

szczególnie wzrostu podaży produktów ekologicznych i ich dostępności na rynku. 

Pierwszą częścią seminarium były wykłady: Pani Doroty Metery – Prezesa Zarządu Jednostki Certyfikującej 

Bioekspert nt. Nowego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej i miejsca rolnictwa ekologicznego oraz Pani dr hab. 

Sylwi Żakowskiej-Biemans – Profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nt. Trendy na 

rynku żywności i ich wpływ na rozwój sprzedaży ekologicznej . 

Po tak bogatych w treści wykładach zostały zaprezentowane gospodarstwa zgłoszone do konkursu na „Najlepsze 

gospodarstwo ekologiczne”. Ostatnią częścią seminarium było rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszego Doradcę 

ekologicznego”. Więcej 

https://odr.pl/2021/10/15/znamy-juz-laureatow-konkursow-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-i-najlepszego-doradce-ekologicznego/
http://odr.pl/
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13. Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: 19-20.10.2021 r. 

Miejsce: Woj. wielkopolskie 

Forma: Wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy, członkowie Spółek Wodnych. 

Cel: zaprezentowanie jak istotne jest dla utrzymania produkcji rolniczej w dobie występujących zmian 

klimatycznych, prawidłowe utrzymanie i eksploatacja systemów melioracyjnych na gruntach ornych i trwałych 

użytkach zielonych. 

Relacja: 

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz 

stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki 

wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w dniach 19-

20.10.2021 r. wyjazd studyjny "Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie" dla 

50 osób. Ideą LPW jest tworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz 

zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym związanych ze 

zwiększeniem retencji w różnych jej formach. Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne 

jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, 

ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich.   

W programie wyjazdu były wizje terenowe: 

systemów melioracyjnych TUZ  w m. Grzegorzew 

gm. Grzegorzew przy rz. Rgilewce: Jaz nr 2 w km 

5+200, Jaz nr 6 w km 11+371 oraz Jaz nr 8 w km 

13+145 w m. Barłogi, systemu zabezpieczenia 

gruntów rolnych przez lewostronny wał 

przeciwpowodziowy rzeki Warty pn. Polder Gozdów 

w mieście Koło oraz przepompownia i śluza w 

Morzysławiu pow. koniński.  

W drugim dniu uczestnicy wyjazdu zobaczyli węzeł 

rozdziału wód w Bonikowie. Jaz na KKO, jaz na PKO, 

przepust wałowy i zastawki na doprowadzalnikach 

systemu nawadniającego polderu Bonikowo-Sepno. 

W Kokorzynie budowle piętrzące wodę w rowach 

nawadniających.  W Nielęgowie jaz na KKO, 

pompownię melioracyjną, przepusty wałowe i 

zastawki na rowach nawadniających oraz wyremontowane przepusty i zastawki na doprowadzalnikach polderu. 

Na koniec w Racocie na tamtejszym obiekcie Racot- zastawki na rowach dwufunkcyjnych od KKO i rowu Wyskoć.       

Podczas wyjazdu uczestnicy brali również udział w wykładach: 

➢ ,, Zasada działania urządzeń melioracji wodnych, na przykładzie obiektów zlokalizowanych na terenie 

Zarządu Zlewni w Kole” 

➢ ,, Kontrola odpływów drenarskich - gospodarowanie wodą w skali pola” 

➢ ,, Zasada działania urządzeń melioracji wodnych, na przykładzie obiektów zlokalizowanych na terenie 

działania Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich” 

 

 

https://www.wodr.poznan.pl/index.php
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14.  Przeciwdziałania skutkom suszy na przykładzie innowacyjnych metod uprawy kukurydzy na 

ziarno 
 

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach 
 

Data: 20.10.2021 r. 

Miejsce: Bratoszewice 

Forma: Konferencja  

 

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy naukowi, doradcy rolniczy,  pracownicy 

jednostek doradztwa rolniczego. 

Cel: zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami produkcji kukurydzy w uprawie na ziarno, które 

przeciwdziałają skutkom suszy, umożliwiając uzyskanie zadowalających plonów dobrej jakości.  

Relacja: 

Konferencję otworzył dyrektor ŁODR Tomasz Kopera, 

który przywitał uczestników oraz prelegentów. 

W ramach konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów:  

➢ „Innowacje w przygotowaniu pola i siewie 

kukurydzy, 

➢ przy niedoborze wiosennych opadów”; 

➢ „Wpływ niekorzystnych warunków, w tym suszy 

na rozwój kukurydzy”; 

➢ „Nowoczesne odżywianie kukurydzy przy 

uwzględnieniu niedoborów wody podczas 

wegetacji”. 

 

Wykłady poprowadzili dr Roman Warzecha oraz mgr inż. Monika Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 

w Radzikowie. Po wykładach wszyscy przeszli na poletka demonstracyjne ŁODR, gdzie od rana trwał Dzień 

Kukurydzy na Ziarno. Rolnicy mogli obejrzeć 75 odmiany kukurydzy, porozmawiać z firmami oraz zobaczyć 

najnowsze ciągniki i maszyny rolnicze. Odbył się również pokaz zbioru kukurydzy kombajnem New Holland CX 

5.80 z przystawką do kukurydzy. Dzień Kukurydzy na Ziarno cieszył się dużym zainteresowaniem rolników. 

Wydarzenia pozwoliły rolnikom zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie innowacyjnych metod 

uprawy kukurydzy na ziarno, a także nawiązać kontakty z innymi rolnikami, firmami, przedstawicielami doradztwa 

oraz nauki. Więcej 

https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir/aktualnosci/relacja-z-konferencji-pn-przeciwdzialania-skutkom-suszy-na-przykladzie-innowacyjnych
https://www.lodr-bratoszewice.pl/
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15. Innowacje w agroturystyce - konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 

 

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  

Data: 20.10.2021 r. 

Miejsce: Białystok 

Forma: konkurs 

 

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych, właściciele gospodarstw agroturystycznych, 

wytwórcy produktu regionalnego,  przedstawiciele podmiotów świadczących usługi doradcze oraz inne osoby 

zainteresowane tematyką 

Cel: promocja innowacyjnego podejścia do agroturystyki i usług agroturystycznych. Konkurs ma za zadanie 

promowanie agroturystyki w woj. podlaskim, inicjowanie innowacyjnego podejścia do usług w agroturystyce oraz 

umożliwianie wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także poszerzenie ich wiedzy. 

Relacja: 

Finaliści konkursu to łącznie szesnaście gospodarstw agroturystycznych: po jednym z każdego powiatu, przy czym 

powiat białostocki reprezentowany był przez 3 gospodarstwa. Kwatery startowały w dwóch kategoriach: I kategoria 

do 5 pokoi, gdzie zakwalifikowało się  11 kwater, oraz w II kategorii od 6 do 12 pokoi, gdzie udział wzięło 5 kwater. 

Komisja powołana przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odwiedziła każdą kwaterę 

i wybrała najciekawsze trzy w każdej z kategorii. 

Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 20.10.2021 r. w „Hotelu 3 Trio” w Białymstoku, 

a 60 uczestników wysłuchało ciekawych wykładów na tematy związane z  bieżącym funkcjonowaniem 

gospodarstw agroturystycznych, przykładach innowacji oraz  uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych, które 

poprowadziła doświadczona wykładowczyni – Krystyna Drąg, Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki 

Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Również z dużym zainteresowaniem wszyscy śledzili prezentację kwater, 

którą profesjonalnie przygotowała i poprowadziła Anna Fatyga – Redaktor naczelna „Wiadomości Rolniczych”. 

Więcej 

https://odr.pl/2021/10/22/najlepsi-w-innowacjach-agroturystycznych/
http://odr.pl/
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16. Broker innowacji doradcą XXI wieku 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie 

 

Data: 25-26.10.2021; 27-28.10.2021; 15-16.11.2021; 17-18.11.2021  

Miejsce Grudziądz, Kraków 

Forma: 4 szkolenia 

 

Grupa docelowa: pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, osoby pełniące funkcję brokerów innowacji, 

brokerzy z instytutów naukowych, uczelni wyższych, osoby zainteresowane tworzeniem Grup Operacyjnych EPI. 

Cel: przygotowanie podmiotów zajmujących się tworzeniem i przygotowaniem projektów realizowanych przez 

Grupy Operacyjne EPI w ramach działania "Współpraca", w celu wsparcia skutecznych działań brokeringowych.  

Relacja: 

Nowatorski program szkolenia skutecznie 

zachęcił potencjalnych uczestników i przerósł 

oczekiwania organizatorów. W szkoleniach 

wzięło udział 200 osób z całego kraju 

reprezentujących m.in. instytucje naukowe, 

uczelnie wyższe, centra transferu technologii, 

podmioty doradcze, urzędy gmin oraz 

przedstawicieli KOWR. Znaczną grupą 

uczestniczącą w szkoleniu byli również rolnicy. 

Szkolenia „Broker Innowacji doradcą XXI 

wieku” były poświęcone podniesieniu umiejętności miękkich w zakresie m.in. negocjacji w agrobiznesie, transferu 

technologii czy technik coachingowych w celu skuteczniejszego tworzenia wielopodmiotowych struktur na rzecz 

innowacji w rolnictwie takich jak Grupy Operacyjne. Uczestnicy warsztatów brali czynny udział w zajęciach, które 

były prowadzone przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w tego typu szkoleniach dla największych Polskich 

i zagranicznych firm i spółek. Szkolenie obfitowało w zagadnienia dotyczące rozwoju osobistego, skutecznej 

komunikacji w biznesie i pracy zespołowej, mediacji i rozwiązywaniu konfliktów oraz szerokiego podejścia do 

działań związanych z transferem wiedzy i innowacji w agrobiznesie. Każde ze szkoleń kończyło się warsztatami 

podsumowującymi zdobyte umiejętności, które polegały na wykorzystaniu ich praktyce i utworzeniu 

innowacyjnych projektów lub Grup Operacyjnych. Prowadzącymi warsztaty podsumowujące byli brokerzy 

innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie oraz w Poznaniu. Podczas każdej 

z przerw sieciujących odbywały się twórcze dyskusje, podczas których brokerzy innowacji wspierali uczestników 

w tworzeniu nowych Grup Operacyjnych. 

Uczestnicy zgodnie sygnalizowali potrzebę organizacji kolejnych szkoleń w takim zakresie i bardzo wysoko oceniali 

organizację i zakres merytoryczny programu 

organizowanych wydarzeń. Warsztaty „Broker innowacji 

doradcą XXI wieku były również doskonałym miejscem 

znalezienia i poznania nowych partnerów biznesowych, 

wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów, które będą 

owocowały utworzeniem nowych innowacyjnych 

projektów oraz Grup Operacyjnych EPI.  

Cykl szkoleń „Broker innowacji doradcą XXI wieku” 

organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie oddział w Warszawie, był doskonałą okazją 

do zapoznania się różnych podmiotów tworzących 

System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (w skrócie 

AKIS) tworząc środowisko wymiany doświadczeń, 

pomysłów i podejścia do tworzenia innowacji podczas 

wielu przeprowadzonych dyskusji.  

http://www.cdr.gov.pl/
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17. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnym w rolnictwie II 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 

 

Data: 26-27.10.2021 r. 

Miejsce: Warszawa 

Forma: Konferencja, wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, jednostki doradztwa rolniczego, 

administracja rządowa i samorządowa , instytucje pracujące na rzecz rolnictwa, osoby zainteresowane tematem.   

Cel: usprawnienie transferu wiedzy i informacji na temat praktycznych rozwiązań w zakresie różnych technik 

i technologii w rolnictwie, związanych z racjonalną gospodarką wodą, ekologizacją rolnictwa oraz poprawą jakości 

gleb, ograniczeniem stosowania pestycydów, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rolnictwa regeneratywnego, 

a także ułatwienie kontaktów między różnymi grupami odbiorców operacji celem nawiązania stałej współpracy. 

Promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zarówno na poziomie 

gospodarstwa rolnego jak i na obszarach wiejskich.  

Relacja: 

Konferencja zgromadziła 162 osób w tym przedstawicieli nauki, 

doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, 

rolników, pracowników administracji rządowej, przedsiębiorców 

sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. 

Wydarzenie otworzył pan Henryk Skórnicki – Dyrektor Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom. Pani Nina 

Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska z 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała wykład pt.: „Zrównoważone rolnictwo w nowej Wspólnej 

Polityce Rolnej”. W ramach wystąpienia omówiony został plan strategiczny WPR, który będzie realizowany w latach 

2023-2027 oraz przedstawiono informacje na temat planowanych płatności w ramach planu. Ponadto, 

przedstawione zostały interwencje w zakresie inwestycji przyczyniających się do wdrażania zrównoważonego 

rolnictwa. 

Konferencja podzielona była na cztery bloki tematyczne 

dotyczące najważniejszych aspektów środowiska: 

Czyste powietrze, Żyzna gleba, Czysta woda oraz 

Bioróżnorodność obszarów wiejskich. W każdym 

z bloków wystąpili wybitni wykładowcy prezentujący 

zagadnienia z danego obszaru tematycznego. 

W kolejnym dniu Konferencji grupa uczestników udała 

się z wizytą studyjną do gospodarstwa rolnego 

połączoną z warsztatami w zakresie praktycznego 

zapoznania się z działaniami w zakresie racjonalnego 

gospodarowania zasobami naturalnymi na poziomie 

gospodarstwa. Wizyta odbyła się w gospodarstwie 

Sadowniczym Pana Marcina Lisa w woj. mazowieckim, 

terenie powiatu grójeckiego, który, mówi się, że jest największym sadem Europy. Gospodarz wraz z doradcą 

zapoznał uczestników z technologią funkcjonowania gospodarstwa oraz  zmaganiach się z matką naturą, która 

zmusza do stosowania różnego rodzaju technik zabezpieczania jabłoni przed gradem i przymrozkami wiosennymi 

(sieci przeciwgradowe, zraszanie przeciwprzymrozkowe). Wszystkie odmiany produkowane są w jakości 

deserowej pod kontrolą państwowych i prywatnych jednostek certyfikujących, ponieważ gospodarstwo jest objęte 

systemami jakości żywności: Integrowana Produkcja, GlobalGAP oraz QS. Wszystkie jabłka z gospodarstwa 

posiadają certyfikat Jabłek Grójeckich, które zarejestrowane są w unijnym systemie Chronionych Oznaczeń 

Geograficznych dzięki czemu owoce są lepiej rozpoznawalne na Świecie a w szczególności w Europie.  

http://www.cdr.gov.pl/
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18. Spotkania Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego 

 

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  

Data: 27.10.2021 r., 30.11.2021 r. 

Forma: spotkania 

 

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.  

Relacja: 

W dniu 27 października 2021 r. Dolnośląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zorganizował 

VI spotkanie Zespołu Tematycznego związane z 

zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego „Zielone 

rolnictwo”. 

Tematem przewodnim kolejnego spotkania były zmiany i 

założenia w ramach Zielonego Ładu w rolnictwie. Dr Stanisław 

Świtek z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu przedstawił informacje opracowane na podstawie 

Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 

2023-2027 (według stanu na lipiec 2021) oraz materiały 

informacyjne dotyczące zasady wzajemnej zgodności (stan na 

luty 2021), a także dostępne materiały źródłowe i informacje branżowe. Celem spotkania było przygotowanie 

rolników i doradców do nowych wyzwań i szans w ramach Zielonego Ładu. 

Uczestnikami spotkania Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego byli 

rolnicy, producenci, przedstawiciele instytucji, świata nauki, doradcy, mieszkańcy obszarów wiejskich 

zainteresowani tematyką zarówno z województwa dolnośląskiego jak i innych województw. Więcej 

Olejki eteryczne zmniejszające stres bydła na pastwisku, czy stosowanie 

wosku pszczelego do zapobiegania chorobom cieląt, to metody wpływające 

na dobrostan zwierząt, zaprezentowane podczas VII spotkania Zespołu 

Tematycznego związanego z zagadnieniami chowu i hodowli bydła 

mięsnego. Ostatnie w 2021 roku spotkanie Zespołu, pod hasłem „Zielone 

rolnictwo”, zostało zorganizowanie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 30 listopada. Jego uczestnicy rozmawiali o innowacjach 

i dobrych praktykach stosowanych w produkcji żywca wołowego. Prof. dr 

hab. Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie przedstawił innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na 

dobrostan zwierząt. Metody mechaniczne i użycie olejków eterycznych do 

obniżenia stresu wywoływanego przez owady na pastwisku, systemy zaopatrzenia pastwisk w wodę, biosensory 

dla bydła, technika ściskania cieląt o obniżonej aktywności czy stosowanie wosku pszczelego w celu zapobiegania 

chorobom cieląt, to zaledwie kilka przykładów omówionych podczas spotkania. 

Prezes Grupy Producentów Rolnych Agro Integracja Wojciech Styburski przybliżył uczestnikom spotkania zasady 

funkcjonowania grup producentów rolnych oraz korzyści wynikające ze współpracy. Integracja i podejmowanie 

wspólnych działań przez hodowców bydła wzmacnia ich pozycję w łańcuchu dostaw. Dzięki temu stają się bardziej 

konkurencyjni na rynku, zyskują też lepszą pozycję w negocjacjach. Więcej  

https://www.dodr.pl/zapowiedzi,1145-vi-spotkanie-zespolu-tematycznego-zwiazanego-z-zagadnieniami-chowu-i-hodowli-bydla-miesnego-relacja
https://www.dodr.pl/zapowiedzi,1160-vii-spotkanie-zespolu-tematycznego-zwiazanego-z-zagadnieniami-chowu-i-hodowli-bydla-miesnego-relacja
http://www.dodr.pl/
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19. Innowacyjne technologie w produkcji drobiu 

 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Data: 27.10.2021 r. 

Forma: Konferencja  

 

Grupa docelowa: rolnicy, hodowcy zwierząt, doradcy i specjaliści PODR oraz innych ośrodków, przedsiębiorcy 

sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele związków hodowców, przedstawiciele nauki i instytucji związanych z 

sektorem rolnym oraz osoby zainteresowane tematyką.  

Cel: dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli drobiu oraz 

promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i 

doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie 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 drobiu. 

Pierwszym wykładowcą była prof. dr hab. Anna Wójcik, 

pracownik UWM w Olsztynie. Prezentowała wykład 

„Dobrostan w systemie chowu intensywnego kurcząt 

rzeźnych”. 

Drugim prelegentem był dr hab. Paweł Konieczka, 

pracownik UWM w Olsztynie z wykładem 

„Zastosowanie dodatków paszowych w żywieniu drobiu 

grzebiącego jako element innowacji w przeciwdziałaniu 

antybiotykoodporności”. 

Trzecim wykładowcą był prof. dr hab. Krzysztof 

Kozłowski, pracownik UWM w Olsztynie, prezentujący 

temat „Doskonalenie genetyczne brojlerów indyczych”. 

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. Zaprezentowano gospodarstwo rolne z 

województwa pomorskiego, które bierze udział w projekcie „Współpraca”. Uczestnicy spotkania mogli podjąć 

dyskusję z właścicielem gospodarstwa, który rzeczowo odpowiadał na pytania i dzielił się swoim doświadczeniem. 

Więcej 

https://podr.pl/relacje-post/relacja-z-konferencji-innowacyjne-technologie-w-produkcji-drobiu/
https://podr.pl/
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20. Agroturystyka w dobie zagrożenia epidemiologicznego 

 

Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Karniowicach 
 

Data: 28.10.2021 r. 

Miejsce: Karniowice 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, właściciele 

gospodarstw agroturystycznych,  mieszkańcy 

obszarów wiejskich, przedstawiciele 

podmiotów doradczych, przedstawiciele 

instytucji i organizacji działających na rzecz 

rolnictwa, osoby zainteresowane tematem. 

Cel: wzmocnienie branży agroturystycznej, 

przygotowanie jej na zakończenie pandemii 

wirusa SARS-CoV-2 oraz aktywizowanie do 

podejmowania odpowiednich działań. Wobec 

wyzwań powodujących zmiany w branży przedstawienie nowych możliwości i kierunków rozwoju w zmienionej 

rzeczywistości gospodarczej.  Pokazanie możliwości wzmocnienia i nawiązywania kontaktów pomiędzy 

gospodarstwami agroturystycznymi a podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej.   

Relacja:  

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej. Inicjatywa powstała we współpracy z Akademią Ignatianum 

w Krakowie, Fundacją Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Patronus Animalium oraz 

Instytutem Zootechniki w Balicach, wydawcą monografii pt. „Agroturystyka w dobie zagrożenia 

epidemiologicznego”.  Otwierając spotkanie, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Dominik 

Pasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z praktyką, czego efektem jest uzyskanie pierwszych w Polsce 

wyników badań wpływu COVID-19 na rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej. Przedstawione wnioski przyczynią 

się do podjęcia odpowiednich działań w kierunku wzmocnienia branży.  

Jednym z pierwszych punktów programu wydarzenia było rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu „Najlepsze 

Gospodarstwo Agroturystyczne Małopolski”. Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Małopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego. Jego celem jest promocja najlepszych gospodarstw agroturystycznych świadczących 

usługi na obszarach wiejskich, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku oraz popularyzacja walorów 

krajobrazowych, kulturowych i kulinarnych regionu Małopolski. Dr Michał Szanduła przedstawił najnowsze badania 

dotyczące wpływu SARS-CoV-2 na rynek agroturystyki. Z zaprezentowanych wyników można wnioskować, że 

zarówno kwaterodawcy, jak i instytucje doradcze, powinny podjąć stosowne kroki ku podniesieniu poziomu 

promocji turystyki wiejskiej poprzez: ciągłe doskonalenie w kierunku tworzenia marki produktu turystycznego i 

regionalnego oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, korzystanie ze środków pomocowych, tworzenie 

organizacji pozarządowych czy rozwój krótkich łańcuchów dostaw w ramach RHD. Następnie dr Krzysztof Duda 

nakreślił, iż wartość, którą daje człowiekowi obcowanie z kulturą wsi, zdaje się być często niedoceniana. Należy 

stworzyć taką ofertę agroturystyczną, aby turysta świadomie uczestniczył w życiu wsi jako skarbnicy tożsamości 

kulturowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Podczas wystąpienia dr Pauliny Winiarskiej mogliśmy 

pozyskać wiedzę nt. bezpłatnej promocji gospodarstw agroturystycznych w mediach społecznościowych jako 

podstawy budowania wizerunku marki. Podsumowaniem wykładów były przykłady dobrych praktyk agroturystyki 

we Włoszech zaprezentowane przez prof. Janusza Smołuchę. Agroturystyka to jeden z kierunków działalności, 

który w dobie zagrożenia epidemiologicznego najefektywniej wspiera lokalne rynki żywności. Więcej 

Przedstawione podczas konferencji wyniki badań, jak również pozostałe tematy, wydane zostały w formie 

publikacji monograficznej pt. „Agroturystyka w dobie zagrożenia epidemiologicznego”. Relacja w konferencji 

w programie informacyjnym „Kronika” w TVP3 Kraków: kliknij tutaj (czas: 4:53-7:52). Relacja z konferencji na 

portalu Wiadomości Turystyczne: Kliknij tutaj  

 

https://modr.pl/wydarzenie/jak-pandemia-wplynela-na-agroturystyke-konferencja
https://krakow.tvp.pl/56695479/01112021-2130
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/4784,0,8,,w_karniowicach_rozmawiano_o_agroturystyce_w_czasie_pandemii.html
https://modr.pl/
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21. Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających wprowadzaniu  innowacji w produkcji  mięsa 

króliczego na podkarpaciu 
 

Organizator: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Boguchwale 
 

Data: 29-31.10.2021 r. 

Miejsce: Niemcy  – Mannheim 

Forma: wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy, osoby zainteresowane proponowaną  tematyką, pracownicy PODR. 

Cel: zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów miedzy polskimi  rolnikami , hodowcami królików,  

kontrahentami zagranicznymi oraz przeniesienie dobrych praktyk  na teren Podkarpacia w zakresie  innowacji 

w technologii chowu  i innowacji  w wykorzystaniu  kulinarnym mięsa króliczego. Zainicjowanie i rozpropagowanie 

w hodowli królików będzie w przyszłości  alternatywą w produkcji zwierzęcej w kontekście występowania chorób 

wśród innych  gatunków. Zapoznanie uczestników  z przykładami wprowadzanych innowacji  optymalizujących  

chów i przetwórstwo mięsa króliczego,  z najlepszymi przykładami  w hodowli królików w celu  maksymalizacji 

zysku  przy jednoczesnym zatrzymaniu kosztów na takim samym poziomie. Ponadto zapoznanie z nowoczesnymi 

rasami pozwoli na wykorzystanie  materiału hodowlanego najbardziej przydatnego  do wprowadzania 

innowacyjnych prokonsumenckich rozwiązań. Poznanie najciekawszych innowacyjnych  rozwiązań  dla poprawy 

konkurencyjności podkarpackiego rolnictwa w kontekście zwiększenia udziału hodowli królików i mięsa króliczego 

jako potencjalnej specjalizacji z województwa podkarpackiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy osobami 

zajmującymi się tego typu hodowlą , osobami zainteresowanymi , pracownikami PODR.   

Relacja: 

Realizacja wyjazdu studyjnego na wystawę do Niemiec  przede 

wszystkim była odpowiedzią na zminimalizowanie następujących 

problemów: 

➢ dostrzegana zmiana zachowań społecznych, które w coraz 

większym stopniu związane są ze zdrowym trybem życia, 

dostępem do wysokiej jakości mięsa pochodzącego od 

znanych najlepiej lokalnych producentów,  

➢ niski poziom spożycia mięsa króliczego w   kraju a w tym w 

szczególności na Podkarpaciu  wynika z braku tradycji 

spożywania tego mięsa oraz z braku dobrej organizacji 

rynku, 

➢ brak możliwości sprzedaży produktów króliczych 

spowodował, że polscy rolnicy nieufnie podchodzą do chowu 

tych zwierząt, 

➢ wzrost popytu na mięso królicze w Europie i zwiększające się zainteresowanie producentami dysponującymi 

surowcem o najwyższym standardzie jakościowym stanowi szansę dla naszych hodowców, 

➢ duże wymagania jakościowe konsumentów oraz wysokie walory odżywcze mięsa króliczego generuje bardzo 

dobre warunki do wzrostu potencjału hodowli królików w przyszłości, 

➢ brak w tradycji kuchni polskiej spożywania potraw z królika.  

W związku z powyższym udział w wyjeździe studyjnym da możliwość uczestnikom zwiększania rentowności 

gospodarstw i konkurencyjności podkarpackich rolników oraz promowanie innowacyjnych technologii w hodowli  

inwentarza drobnego w gospodarstwach.  Ze względu na to, że chów królików jest ważnym i przyszłościowym 

(szczególnie w dobie zagrożenia regionu przez ASF) kierunkiem produkcji zwierzęcej, zainicjowanie takiej 

alternatywnej hodowli będzie doskonałym rozwiązaniem w warunkach Podkarpacia.  Dodatkowo króliki, jako 

zwierzęta produkcyjne, charakteryzują się wysokimi wskaźnikami cech użytkowych, decydujących właśnie o ich 

przydatności gospodarczej. Należy tutaj wymienić: dużą płodność i plenność – szczególnie w warunkach chowu 

ekologicznego. Uczestnicy projektu staną się motorem do wdrażania nowej inicjatywy. Przeobrażenia warunków 

społeczno-ekonomicznych powodują konieczność nowego podejścia, a przede wszystkim: doskonalenia wiedzy i 

umiejętności ludzi, zwiększania wydajności i konkurencyjności produktów rolnych, marketingu i organizacji 

biznesu, usług dla nowych grup klientów, informacji w zakresie produkcji zdrowej żywności, prowadzenia 

przetwórstwa rolno-spożywczego, umożliwiania tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, rozwijania 

przedsiębiorczości wśród ludności wiejskiej. 

https://podrb.pl/
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22. Apiturystyka 

 

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Data: Koniec października 2021 r. 

Miejsce: Litwa, Estonia, Łotwa 

Forma:  Wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, pszczelarze. 

Cel: zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w gospodarce 

pasiecznej oraz przedstawienie możliwości praktycznego zastosowania tych 

rozwiązań, promowanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w 

pszczelarstwie w tym w sposobach prowadzenie pasieki,  pozyskiwania i 

konfekcjonowania miodu. 

Relacja: 

W wyjeździe wzięło udział 30 osób: doradcy, pszczelarze, rolnicy - 

zainteresowani tematyką pszczelarstwa. Program obejmował wizytacje 

miejsc przeznaczonych dla apiturystów na Litwie, Estonii i Łotwie. Grupa 

odwiedziła: 

➢ Dzukijski Park Narodowy to największy obszar chroniony na Litwie, 

słynie ze wsi dzukijskich, które zachowały cechy architektury 

tradycyjnej oraz swoisty tryb życia mieszkańców. 

➢ Litewskie Stowarzyszenie Apiterapii, ktore funkcjonuje przy Litewskiej Bibliotece Medycznej w Wilnie. 

➢ Bitininkystės Muziejus - Muzeum Pszczelarstwa w Stripeikiai położone na terenie Auksztockiego Parku 

Narodowego, leżącego w północno-wschodnim krańcu Litwy. 

➢ Przykład gospodarstwa agroturystycznego zajmującego się turystyka pszczelarską to  Mesi Tare 

Kodumaja. Jego właścicielka podzieliła się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Jej gospodarstwo jako 

pierwsze w Estonii zostało uznane przez Estońskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej i Centrum Rozwoju 

Turystyki Enterprise za pierwszy estoński obiekt noclegowy ze znakiem ekoturystyki i jakości EHE. 

➢ Ideę pszczelarstwa propagują także członkowie Tallinna Mesinike Selts, czyli Stowarzyszenia Pszczelarzy 

w Tallinie. Na dachu hotelu, w sercu stolicy Estonii, prowadzą pasiekę składająca się z 6 uli. 

➢ Długie tradycje pszczelarskie, ma firma rodzinna Lūšu Drava z regionu Lielvārde. Od 48 lat zajmuje się 

pszczelarstwem. Gospodarze wyrabiają z zebranego miodu różne nietypowe produkty i mieszanki miodów 

- miód z liofilizowanymi owocami, cytryną, orzechami, imbirem, chleb pszczeli w miodzie, propolis 

w miodzie. 

Z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 wprowadzone na terytorium 

Łotwy odwiedzanie innych takich miejsc było niemożliwe. 

Powrót przez Litwę umożliwił wizytę w pasiece Jonasa Jakaitisa, która 

istnieje od 10 lat. W pobliżu miejscowości Maceliai na skraju wsi, w pobliżu 

lasku sosnowego, właściciel wybudował domek do apiterapii, w którym 

można poddać się procesowi leczenia lub profilaktycznie zadbać o swoje 

zdrowie. Biopole i mikrowibracje wytwarzane przez owady, zapach miodu, 

propolisu, szum i inne elementy działają uzdrawiająco na organizm 

człowieka przebywającego w domku. Domek pana Jonasa, wyposażony jest 

w przeszkloną ścianę przez którą można zobaczyć wnętrze ula, usłyszeć jak 

pszczoły wlatują i wylatują z niego. Zdaniem pszczelarza wpływa to pozytywnie na osoby przebywające w domku. 

W gospodarstwie pana Jonasa o znaczeniu pszczelarstwa informował Marjan Rynkevic, który jest prezesem 

Związku Pszczelarzy Okręgu Wileńskiego. Związek ten liczy 25 członków i jest jednym z 45 stowarzyszeń 

zrzeszających pszczelarzy na Litwie. Prezes okazał ogromną gościnność i interesująco opowiadał o pszczelarstwie 

na Litwie. Więcej 

https://modr.mazowsze.pl/sir/3178-apiturystyka-coraz-popularniejsza-w-europie
https://modr.mazowsze.pl/
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23. Z NATURY innowacyjne… - alternatywne źródła dochodu gospodarstwa rolnego 

 

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  

Data: 02-03.11. 2021 r.; 09-10.11.2021 r.; 16-17.11.2021 r.; 29-

30.11. 2021 r.  

Miejsce: Kolesin; Wygnańczyce 

Forma: konferencja, warsztaty kiszonkarskie; warsztaty wędliniarskie i 

serowarskie, materiał filmowy 

 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich, właściciele gospodarstw ekologicznych, rolnicy, instytucje 

naukowe i samorządowe, przedsiębiorcy, przetwórcy oraz specjaliści LODR i inni zainteresowani innowacyjnymi 

aspektami tematyki zdrowej żywności.  

Cel: Celem konferencji wraz wizytacji w gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubuskiego było 

przekazanie wiedzy teoretycznej potwierdzonej praktyką w zakresie rolnictwa ekologicznego, uprawy ziół, 

skracaniu łańcucha dostaw żywności, rozwoju innowacyjnych form działalności na terenach wiejskich. Forma 

warsztatowa realizacji operacji związana była z zapoznaniem od strony praktycznej uczestników z tematyką 

innowacji w produkcji i przetwórstwie żywności. Celem realizacji filmów z przeprowadzonych warsztatów 

rzemieślniczych (wędliniarskie i serowarskie) jest upowszechnienie bogatego źródła informacji dostępnego dla 

szerokiego grona zainteresowanych. Głównym celem formy realizacji operacji w postaci warsztatów była okazja 

do zdobycia przez rolników, mieszkańców obszarów wiejskich umiejętności związanych z produkcją wyrobów 

wędliniarskich i serowarskich pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów. Zdobyte umiejętności będą 

podstawą do inicjatyw sprzedażowych produktów z własnego gospodarstwa wpływających na zwiększenie jego 

dochodowości. Celem wszystkich warsztatów w ramach przedmiotowej operacji był czynny udział uczestników w 

produkcji własnych produktów żywnościowych najwyższej jakości. 

Relacja: 

W ramach dwudniowej konferencji 

połączonej z warsztatami 

kiszonkarskimi goszczono lubuskich 

bohaterów – innowatorów 

propagujących alternatywne źródła 

dochodu gospodarstwa rolnego: 

Tomasza i Karinę Jakiel z Lubuskiego 

Angusowa, Sylwestra i Magdalenę 

Świderskich z Gospodarstwa 

Naturalnego Malinówka, Marka 

i Jolantę z Karczmy Taberskiej, dr 

Martę Jermaczek - Sitak 

współzałożycielkę Wolnej Szkoły, 

Jacka i Elżbietę Cipora z Winnica na 

kawałku ziemi i Muzeum „Spod hebelka” oraz Małgorzatę i Przemysława Zielińskich z Fundacji Nasze Wolne Życie. 

Co łączy te przedsięwzięcia? Mogli się o tym przekonać osobiście uczestnicy konferencji. Przedstawiona została 

idea jak niezwykle ważnym miejscem jest wieś związana stricte z rolnictwem, produkcją żywności, ale również i jej 

mieszkańcy – rolnicy, pracowici i bardzo pomysłowi, którzy odważnie sięgają po marzenia. Żyjąc w zgodzie 

z naturą, czerpią z niej to co najlepsze. Wytwarzają zdrową żywność najwyższej jakości i … edukują społeczeństwo 

jak robić to w poszanowaniu dla otaczającej nas przyrody.  

 W ramach wizytacji w Lubuskim Angusowie uczestnicy zapoznali się z prowadzeniem gospodarstwa 

w ramach rolnictwa regeneratywnego państwa Kariny i Tomasza Jakiel. Gospodarstwo prowadzone jest w oparciu 

o ideę, aby produkować jak najlepszej jakości żywność jaką tylko można wytworzyć w polskich warunkach 

w połączeniu z dbałością o kondycję gleby oraz umiejętnym gospodarowaniem jej zasobami. Zwierzęta hodowane 

na farmie mają stworzone doskonałe warunki bytowe. W gospodarstwie stosowana jest metoda bale grazing. 

Lubuskie Angusowo to małe gospodarstwo powstałe w 2014 r. Na 18 hektarach, całkowicie ogrodzonych siatką 

leśną, hodowane jest bydło rasy Angus Czerwony (obecnie 29 sztuk matek), stado świń Mangalic, kozy i króliki, 

kurki nioski, a w okresie wegetacyjnym – brojlery. 

https://lodr.pl/
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Kolejnymi bohaterami konferencji było Gospodarstwo Naturalne Malinówka Państwa Magdaleny i Sylwestra 

Świderskich, którzy od 4 lat prowadzą działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Państwo 

Świderscy w swoim gospodarstwie oferują szereg warsztatów i atrakcji tj.: pasieka naturalna,– warsztaty 

pszczelarskie dla dzieci i dorosłych, hotel dla owadów zapylających, warsztaty kulinarne i zielarskie, warsztaty 

rękodzieła i budownictwa naturalnego, degustacje produktów regionalnych, ogród permakulturowy. Malinówka to 

też mała leśna piekarenka, w której czarują się prawdziwe chleby żytnie na zakwasie, bez jakichkolwiek dodatków 

– składają się tylko z dobrych myśli, mąki żytniej, wody i soli. Pan Sylwester wraz z rodziną stara się sezonowo 

przetwarzać to, co daje im natura – produkują różne przetwory, od syropów ziołowych, przez konfitury, octy, 

zakwasy na żury i barszcze oraz musztardy. Gospodarze w ramach konferencji przeprowadzili warsztaty 

praktyczne z produkcji kiszonek, zapoznając uczestników z wszelkimi niuansami i tajnikami ich produkcji.  

Kolejna inicjatywa prezentowana podczas konferencji dot. Karczmy Taberskiej i „Akademii u cioci Joli” 

realizowanej przez Państwa Jolantę i Marka Taberskich. Idea Karczmy Taberskiej powstała z zamiłowania 

gospodarzy do tradycji regionu Kozła i poszanowania otaczającej ich przyrody. Jako że kuchnia zawsze stanowiła 

ważny element życia codziennego, stąd pomysł by gości, którzy zawitają do Janowca, ugościć autorskimi 

potrawami inspirowanymi tradycyjną kuchnią krumską i babimojską. Każdego dnia na smakoszy czeka wyborne 

jadło m.in. kaczka z jabłkami, szynka w „chlebie Reimanna”, cienki placek na „ruchadłach” a to tylko niektóre z 

dań, przyrządzanych przez tutejsze gospodynie. Od kilku lat „ciocia Jola” zaprasza wszystkie dzieci do udziału w 

ciekawych warsztatach. W trakcie, zajęć, uczestnicy przez zabawę poznają życie na wsi, dowiadują się jak należy 

opiekować się zwierzętami gospodarskimi albo jak powstają chleb i powidła śliwkowe. Pod koniec 2021 r. 

działalność Państwa Taberskich otrzymała tytuł „ZAGRODY EDUKACYJNEJ”.  

W ramach prelekcji podczas konferencji 

zaprezentowała wykład dr Marta Jermaczek-Sitak, 

z wykształcenia biolog, współzałożycielka Wolnej 

Szkoły w Zielonej Górze. Wskazała ideę powstania 

szkoły, opartej na edukacji demokratycznej 

i wolnościowej. Jest obecnie jedną z kilkunastu takich 

szkół w Polsce i jedną z wielu na świecie - za to 

pierwszą w województwie lubuskim. Szkoła bez ocen, 

bez dzwonków, bez podziału na klasy i przedmioty, bez 

siedzenia w ławkach, bez zadań domowych 

i sprawdzianów... za to z dużą ilością zabawy, 

z poszanowaniem osobistej ścieżki rozwoju dziecka, 

jego uczuć i potrzeb. Szkoła, w której plan lekcji w danym dniu ustalają uczniowie razem z opiekunem. Szkoła 

mieści się w m. Słone, w niewielkim domu na dużej działce porośniętej lasem i starym sadem - uważamy, że 

kontakt z przyrodą jest człowiekowi niezbędny do prawidłowego rozwoju, a poza tym przyrody lepiej uczyć się na 

dworze, wędrując po lasach, łąkach i bagnach, niż z podręcznika. 

W drugim dniu konferencji odwiedzono Winnicę na kawałku ziemi i Muzeum „Spod hebelka” Jacka i Elżbiety 

Cipora w Trzebiechowie. Urokliwej wsi położonej w pradolinie Odry. Dziś uprawiają przede wszystkim szczepy 

deserowe wpisujące się w warunki terenowe i klimatyczne tj: regent, rondo, johaniter, solaris i ulubiony hibernal. 

Jak twierdzą gospodarze, winnica jednoczy rodzinę i ściąga przyjaciół. Od sześciu lat organizują wydarzenia „Art 

na winnicy”, na które przybywają artyści sztuk wszelkich. Chcą by ten ich kawałek ziemi służył ludziom, był 

miejscem spotkania człowieka z człowiekiem, by ludzie otwierali się na siebie i potrafili spędzać ze sobą czas. Pięć 

lat temu na terenie winnicy powstała pracownia „Spod hebelka”, miejsce w którym Pan Jacek realizuje swoją pasję 

do drewna. Wszystko zaczęło się od pomysłu na prezent dla znajomych, a dziś jest to prawdziwa manufaktura 

niepowtarzalnych, jedynych w swoim kształcie desek do serwowania potraw, misek, łyżek, serduszek i drobnych 

zabawek. W ubiegłym roku w gospodarstwie pojawiła się Galeria ”Spod hebelka”, miejsce w którym Państwo 

Cipora zgromadzili liczne stare narzędzia stolarskie – heble, strugi, poziomice – by ocalić je od zapomnienia i 

pokazać je przyszłym pokoleniom.  

W ramach kolejnej wizytacji grupa odwiedziła Fundację Nasze Wolne Życie, prowadzoną przez Pana Przemysława 

i Panią Małgorzatę Zielińskich. Fundacja zajmuje się propagowaniem zdrowego fizycznie i psychicznie stylu życia 

– jak mówią o tym sami propagują „slow-life”. Ideą Fundacji jest propagowanie zdrowego trybu życia przez 

produkcję zdrowego pieczywa, rzemieślniczych makaronów oraz prowadzenie warsztatów i spotkań kulinarnych 
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oraz wytwarzanie ceramiki. W tym miejscu odbywają się ciekawe spotkania ludzi, którzy preferują taki styl życia. 

Działają na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej.  

Kolejną formą operacji, która została zrealizowana w IV kwartale 2021 r. w ramach operacji pn.: Z NATURY 

innowacyjne…-alternatywne źródła dochodu” były warsztaty wędliniarskie i serowarskie. Warsztaty zostały 

zorganizowane w 4 cyklach tematycznych tj.: „Kiełbasy” (9-10.XI), „Wędzonki i Konserwy” (16-17.XI) oraz 

warsztaty serowarskie dla uczestników z południowej (29.XI.2021 r.) i północnej (30.XI.2021 r.) części 

województwa.  

Wszystkie warsztaty, w ramach których przeszkolonych zostało w sumie 100 uczestników, odbyły się w kompleksie 

Grand Aspen w miejscowości Wygnańczyce (okolice Wschowy).  

Warsztaty wędliniarskie o tematyce „Kiełbas” oraz 

„Wędzonek i Konserw” zostały przeprowadzone przez 

niezastąpionego Pana Adama Pulkowskiego (Fimple.tv) – 

instruktora wędliniarstwa z wieloletnim doświadczeniem, 

twórcy wielu receptur propagującym tradycję zdrowego i 

naturalnego jedzenia wytwarzanego w domu. Ekspert 

wędliniarstwa z wielką charyzmą, w prosty sposób 

przekazał uczestnikom procedury wyrobu wędzonek i 

konserw. Każdy miał przyjemność uczestniczenia w 

produkcji swojego wyrobu począwszy od zaznajomienia 

się z wydrukiem sposobu postępowania (przedstawionej 

receptury, wyszczególnionych parametrów, ilości 

składników, opisu procesu) poprzez wyrób, zapoznanie się z procesami m.in. peklowania, obróbki termicznej 

wędzonek, solenia, osuszania i ociekania wyrobów, pasteryzacji (w tym tyndalizacji), zagadnień związanych 

z produkcją konserw po kilkukrotne wyjścia do okolicznej wędzarni – ostatniego etapu warsztatowych zmagań. 

Kolejne warsztaty serowarskie, przeprowadził doświadczony serowar z Żuław – Pan Krzysztof Jaworski. Zapoznał 

nas z tajnikami sztuki serowarskiej począwszy od zarysu historycznego, ekonomii serowarstwa poprzez 

zagadnienia związane z podziałem serów ze względu na ich charakterystykę (miękkie, twarde itp.), procesy 

wytwarzania (kwasowe, podpuszczkowe itp.) po omówienie metod solenia, prasowania i dojrzewania 

z przechowywaniem serów. Przy tym, w ramach czynnego udziału w warsztatach uczestnicy zapoznali się 

z procesami pozyskiwania, oddzielania tłuszczu od mleka, zbieraniem śmietany, produkcji masła i maślanki, sera 

wiejskiego, gouda i feta. Czysto praktyczna forma warsztatów pozwoliła na własnoręczne stworzenie przez 

każdego z uczestników swojego wyrobu z uwzględnieniem m.in. dodawania kultury bakterii, soli serowarskiej czy 

podpuszczki zaobserwowanie procesu koagulacji, podgrzewania mleka, po krojenie skrzepu w celu 

odprowadzenia z niego nadmiaru serwatki, czy krótkiego zabiegu pielęgnacyjnego dłoni przy mieszaniu zawartości  

masy serowej. Podsumowaniem warsztatów było wręczenie zaświadczeń ukończenia warsztatów serowarskich. 

 Podsumowaniem warsztatów były własnoręcznie wykonane wyroby wędliniarskie: kiełbasa śląska, 

drobiowa, szynkowa, słoikowa, smakowite wędzone udka kurczaka, boczek i polędwica lubuska oraz sopocka. 

Natomiast z tematyki konserw uczestnicy poznali tajniki produkcji konserwy turystycznej i słoniny wojskowej. 

W ramach przygody serowarskiej uczestnicy mieli możliwość ubijania masła domowym sposobem, produkcji sera 

feta i gouda oraz serka wiejskiego. Zwieńczeniem warsztatów były powstałe własnoręcznie produkty wędliniarskie 

czy serowarskie, które każdy z uczestników zabrał ze sobą do degustacji w swoich gospodarstwach.  

Przedmiotowa operacja, uświadomiła uczestnikom, że realnym celem jest tworzenie własnych wyrobów w swoich 

gospodarstwach. Przy tym, potwierdziła, że wytwarzana żywność w sposób naturalny, zgodnie z tradycją wyróżnia 

się wysoką jakością, nieporównywalnie lepszą od tych dostępnych na półkach sklepowych. Udział w warsztatach 

pozwolił rolnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności, aby dokonywali produkcji własnych wyrobów 

w gospodarstwach a przyszłościowo ich sprzedaży z maksymalnym skróceniem łańcucha dystrybucji pomiędzy 

rolnikiem a konsumentem na poczet rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności. Operacja przedstawiła 

alternatywę zwiększenia dochodowości gospodarstwa rolnego w ramach sprzedaży produktów żywnościowych. 

Ponadto, wpłynęła na wzmocnienie świadomości uczestników w zakresie ogromnej roli jaką odgrywa żywność 

wysokiej jakości i jej produkcja. Praktyczne warsztaty zrealizowane pod nadzorem wykwalifikowanych specjalistów 

były doskonałą okazją na konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką. Więcej  

 

https://www.lodr.pl/innowacje/1387-z-natury-innowacyjne-warsztaty-rzemieslnicze-z-produkcji-wedlin-i-wyrobow-mleczarskich
https://www.lodr.pl/innowacje/1388-lubuskie-z-natyry-innowacyjne-jest
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24. Innowacyjne technologie w hodowli bydła i produkcji mleka na terenie województwa 

pomorskiego 
 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Data: 03.11.2021 r. 

Forma: Konferencja  

 

Grupa docelowa: rolnicy, hodowcy bydła mlecznego, przedstawiciele doradztwa rolniczego, pracownicy firm 

i instytucji działających na rzecz rolnictwa, mieszkańcy obszarów wiejskich, inne osoby zainteresowane tematyką 

operacji.  

Cel: dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli bydła 

mlecznego oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, 

jednostkami naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie 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 mlecznego. 

Pierwszym wykładowcą była dr inż. Małgorzata 

Kunowska-Slósarz, pracownik SGGW w Warszawie. 

Prezentowała wykład „Biotechnologia w rozrodzie 

bydła mlecznego”. 

Drugim prelegentem był dr hab. Marcin 

Gołębiewski, prof. SGGW, pracownik SGGW w 

Warszawie z wykładem „Choroby układu ruchu, 

kulawizny, problemy z racicami – jak zapobiegać?”. 

 

Trzecim wykładowcą był dr hab. Andrzej Łozicki, 

prof. SGGW, pracownik SGGW w Warszawie, 

prezentujący temat „Aktualne trendy w żywieniu 

krów wysokowydajnych”. 

Wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci 

kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości 

jakie daje działanie ,,Współpraca”, 

przeprowadzili Pani Katarzyna Radtke oraz Pan 

Aleksander Karaś, brokerzy innowacji 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Lubaniu. Zaprezentowano gospodarstwo rolne z 

województwa pomorskiego, które bierze udział w 

projekcie „Współpraca”. Więcej 

 

 

 

 

https://podr.pl/relacje-post/relacja-z-konferencji-innowacyjne-technologie-w-hodowli-bydla-i-produkcji-mleka-na-terenie-wojewodztwa-pomorskiego/
https://podr.pl/
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25. Forum Grup Operacyjnych EPI województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie 
 

Data: 04.11.2021 r. 

Miejsce: Minikowo 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: konsorcjanci Grup Operacyjnych EPI realizujących swoje projekty na terenie woj. kujawsko-

pomorskiego, osoby zainteresowane tematem innowacji w rolnictwie. 

Cel: promocja i upowszechnianie rezultatów GO, a także konsultacje z przedstawicielami Grup i brokerami 

innowacji, sesje networkigowe, oraz podsumowanie działania „Współpraca” i przyszłości Grup Operacyjnych. 

Popularyzowanie wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań między 

przedstawicielami Grup Operacyjnych. 

Fotorelacja: 

 

https://www.kpodr.pl/
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26. Innowacyjne technologie w hodowli trzody chlewnej w województwie pomorskim 

 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Data: 09.11.2021 r. 

Forma: Konferencja  

 

Grupa docelowa: rolnicy, hodowcy trzody chlewnej, doradcy i specjaliści PODR oraz innych ośrodków, 

przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele związków hodowców, przedstawiciele nauki 

i instytucji związanych z sektorem rolnym oraz osoby zainteresowane tematyką konferencji.  

Cel: dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli trzody 

chlewnej oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami 

naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie 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 trzody chlewnej. 

Pierwszym wykładowcą był prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, 

pracownik UWM w Olsztynie. Prezentował wykład 

„Poprawa efektywności wykorzystania składników 

pokarmowych przy zastosowaniu innowacyjnej technologii 

w żywieniu trzody chlewnej”. 

Drugim prelegentem był dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. 

UWM, pracownik UWM w Olsztynie z wykładem 

„Genetyczne aspekty doskonalenia produkcji świń”. 

Trzecim wykładowcą był dr inż. Tomasz Schwarz prof. URK, pracownik UR w Krakowie, prezentujący temat 

„Innowacje w rozrodzie trzody chlewnej”. 

Wykład pt. „Sieć na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich – 

nawiązywanie sieci kontaktów w 

branży rolniczej oraz możliwości 

jakie daje działanie ,,Współpraca”, 

przeprowadzili Pani Katarzyna 

Radtke oraz Pan Aleksander 

Karaś, brokerzy innowacji 

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu. 

Zaprezentowano gospodarstwo 

rolne z województwa 

pomorskiego, które bierze udział 

w projekcie „Współpraca”. 

Więcej 

 

 

 

https://podr.pl/relacje-post/relacja-z-konferencji-innowacyjne-technologie-w-hodowli-trzody-chlewnej-w-wojewodztwie-pomorskim/
https://podr.pl/
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27. Dużo zdrowego miodu od pszczelego rodu - innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach 

pasiecznych – konferencja „Kierunki innowacji w pasiekach” 
 

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie 
 

Data: 10.11.2021 r. 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: pszczelarze, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, 

pracownicy naukowi, zainteresowani tematyką. 

Cel: zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wytwarzania miodów i produktów 

pszczelich oraz wskazanie dobrych przykładów dotyczących dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach 

pasiecznych.  

Fotorelacja: 

 

 

https://www.kpodr.pl/
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28. Rolnictwo ekologiczne – szansą na zwiększenie bioróżnorodności 

 

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Data: 10.11.2021 r. 

Miejsce: online 

Forma:  Konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne i rolnicy zainteresowani przestawieniem 

swoich gospodarstw na ekologiczne metody produkcji, mieszkańcy obszarów wiejskich. 

Cel: rozpowszechnienie wśród rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich najnowszej wiedzy na temat 

bioróżnorodności, która jest nierozerwalnie połączona z rolnictwem ekologicznym. Przekazanie informacji na 

temat dobrych praktyk sprzyjających i pozytywnie oddziałowujących na środowisko przyrodnicze oraz innowacji i 

możliwości ich zastosowania w rolnictwie ekologicznym.  

Relacja: 

Uczestników powitali Sławomir Piotrowski - dyrektor 

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,  

Magdalena Maciejewska - dyrektor Departamentu 

Strategii i Rozwoju w MRiRW oraz Jan Golba - 

zastępca dyrektora Departamentu Systemów Jakości 

w MRiRW.   

Pierwszy wykład dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, 

prof. IUNG-PIB dotyczył tematu „Płodozmian 

w rolnictwie ekologicznym”, który jest kluczowym 

elementem agrotechniki w rolnictwie ekologicznym. 

Profesor przedstawiła zalety wynikające z właściwego 

zastosowania płodozmianu oraz zasady jego 

prawidłowego konstruowania. 

Prof. dr hab. Jolanta Kowalska zaprezentowała wykład ”Innowacyjne rozwiązania w ekologicznych metodach 

produkcji”, omawiając szereg bezpiecznych dla środowiska metod ochrony roślin przed zachwaszczeniem, 

chorobami i szkodnikami, podkreślając przy tym ogromne znaczenia profilaktyki. 

 „Dlaczego warto jeść żywność ekologiczną?” to wystąpienie prof. dr hab. Ewy Rembiałkowskiej, w którym 

wykładowczyni omawiała znaczenie żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie człowieka. Podsumowaniem 

wystąpienia może być teza, że „żywność ekologiczna ma korzystny wpływ na nasze zdrowie –ważna jest regularna 

konsumpcja!” 

Michał Radomski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - przedstawił proponowane rozwiązania w ramach 

ekoschematu – Rolnictwo ekologiczne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ponadto w trakcie 

dyskusji udzielił dodatkowych informacji, odpowiadając na szereg  pytań  doradców oraz osób zainteresowanych 

zagadnieniem. 

Moderatorem konferencji był Jan Józef Romańczuk - dyrektor MODR Oddział Siedlce. 

Tematyka podjęta podczas konferencji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Objęła swoim 

zakresem właściwy płodozmian, naturalne sposoby ochrony upraw oraz wpływ ekologicznej żywności na zdrowie 

konsumenta. Więcej 

 

 

 

https://modr.mazowsze.pl/sir/3177-rolnictwo-ekologiczne-szansa-na-zwiekszenie-bioroznorodnosci-podsumowanie-konferencji
https://modr.mazowsze.pl/
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29. Nowoczesna agrotechnika warzyw kapustnych 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: 14.11.2021 r. 

Miejsce:   online 

Forma: webinarium 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego,  przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji 

rolniczych, około rolniczych i naukowych. 

Cel: zaprezentowanie nowych odmian i nowoczesnych technologii uprawy co wpłynie na wydajniejszą produkcję 

i zaprocentuje lepszą jakością finalnego surowca. Przybliżenie zagadnień związanych z innowacjami oraz 

możliwościami uzyskania wsparcia w ramach działania "Współpraca". 

Relacja: 

W konferencji uczestniczyli rolnicy i doradcy rolni w liczbie 50 osób. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 

z ofertą odmianową firmy Bejo Zaden, Syngenta, wskazówki właściwego nawożenia warzyw przedstawił 

przedstawiciel firmy Yara Poland. Tematy ochrony przed chorobami i szkodnikami jak i technikę poprawiającą 

efektywność bezpieczeństwa zabiegów poprowadzili wykładowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. 

Więcej  

 

 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2093-odmiana-agrotechnika-ochrona-kluczem-do-najwyzszej-jakosci-surowca-2
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/
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30. „Pomorskie Partnerstwa ds. Wody” – wyjazd studyjny, pokazy, podsumowanie prac 

 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Data: 15-16.11.2021 r.; 25.11.2021 r. 

Miejsce: Minikowo 

Forma: Wyjazd studyjny, webinarium, pokazy 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele 

administracji publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków 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 urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 

Relacja: 

Grupa uczestników wyjazdu szkoleniowego do Minikowa 

liczyła ponad 40 osób. W pierwszym dniu wyjazdu 

szkoleniowego odbyły się wykłady. Pierwszym wykładowcą 

był dr Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej. 

Przeprowadził wykład pt. „Gleba sprawna hydrologicznie, jak 

ją stworzyć”. Drugim prelegentem był dr hab. inż. Roman 

Rolbiecki z Politechniki Bydgoskiej, który zaprezentował 

wykład nt. „Rola nawadniania w rolnictwie i jego efekty na 

podstawie deszczowni w Minikowie”. 

W drugim dniu wyjazdu szkoleniowego została zorganizowana 

wizyta do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. W Minikowie uczestnicy mieli okazję zobaczyć 

pracę deszczowni na poletkach doświadczalnych. Dr hab. inż. Roman Rolbiecki wraz z Panem Dawidem 

Skotnickim – Kierownikiem Działu Technologii Produkcji Rolniczej w K-PODR zaprezentowali deszczownię w 

trakcie jej pracy oraz omówili korzyści wynikające z nawadniania pola. Następnie uczestnicy udali się na salę 

wykładową, gdzie zostały omówione dalsze prace Kujawsko-Pomorskiego ODR. Dyrektor Ośrodka Ryszard 

Zarudzki wraz z Małgorzatą Kołacz Głównym specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin omówili działania 

Lokalnych Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Następnym prelegentem była Pani 

Wiesława Kosperska-Wołowicz z Instytutu Techniczno-Przyrodniczego. Przedstawiła wykład nt. „Innowacyjny 

system monitoringu i prognozowania agrometeorologicznego oraz operacyjnego planowania nawodnień w 

gospodarstwach rolnych na Kujawach”. Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego „Pomorskie Partnerstwa ds. Wody” 

nabyli wiedzę z zakresu dobrych praktyk gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich. Więcej 

W dniu 25.11.2021 r. odbyło się webinarium pt. „Podsumowanie pracy Pomorskich Partnerstw do spraw 

wody”.Webinarium otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu oraz Emilia Pellowska – 

koordynator projektu pt. „Pomorskie Partnerstw ds. Wody”. W pierwszej kolejności Pani dyrektor Ewa Szymańska 

przywitała wszystkich wykładowców oraz uczestników webinarium. Opowiedziała również jak ważna jest woda w 

naszym środowisku i jak mamy o nią dbać. Pierwszy wykład pt. „Omówienie eko-schematów i ich wpływ na 

gospodarkę hydrologiczną gleby” omówił dr inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej. Kolejnym wykładowcą 

bym Marcin Gryn, który przedstawił wykład pt. „System bezorkowy w gospodarstwie rolnym. Przedstawienie 

własnej praktyki zawodowej”. Ostatni wykład zaprezentowała mgr inż. Monika Żurek z Instytutu Hodowli i 

Aklimatyzacji Roślin, Państwowe Instytutu Badawczego w Radzikowie pt. „Omówienie Planu na rzecz gospodarki 

wodą w rolnictwie w woj. pomorskim”. Więcej 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na terenie każdego z 16 powiatów  województwa 

pomorskiego zorganizował pokazy maszyn do uprawy bezorkowej. Więcej 

https://podr.pl/relacje-post/relacja-z-wyjazdu-do-minikowa-15-16-11-2021-r/
https://podr.pl/relacje-post/podsumowanie-pracy-pomorskich-partnerstw-do-spraw-wody/
https://podr.pl/relacje-post/pomorskie-partnerstwa-do-spraw-wody-relacja-z-pokazow/
https://podr.pl/
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31. Zespół tematyczny ds. serowarstwa 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: 16.11.2021 r.; 16.12.2021 

Miejsce:   Woj. lubelskie 

Forma: Webinarium, spotkanie 

 

Grupa docelowa: rolnicy, producenci rolni, hodowcy, mieszkańcy obszarów wiejskich, osoby zainteresowane 

tworzeniem grup operacyjnych w zakresie przetwórstwa mleka, osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Cel: inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacja bieżących problemów oraz poszukiwanie 

możliwości ich rozwiązania pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk w zakresie serowarstwa. Umożliwienie 

stworzenia platformy podnoszenia poziomu wiedzy, wymiany doświadczeń, bezpośredniej rozmowy, współpracę 

podmiotów zainteresowanych innowacjami w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. Operacja 

poprzez wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przyczyni się do realizacji 

działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów w województwie lubelskim 

Relacja: 

Od września 2021 roku Lubelski ODR realizuje projekt „Zespół tematyczny ds. serowarstwa” Pierwsze spotkanie 

organizacyjne odbyło się 16.09.2021 r. w siedzibie LODR w Końskowoli. Uczestnicy zadeklarowali współpracę, ale 

jednocześnie zgłosili chęć dokształcania się oraz najważniejsze problemy z którymi borykają się w swojej 

działalności. Powstało wiele pomysłów na wspólne działania oraz chęć współpracy i wymiany doświadczeń 

pomiędzy serowarami. 

Kolejnym działaniem była organizacja webinarium „Przetwórstwo mleka na zasadach Rolniczego Handlu 

Detalicznego (RHD) - wymogi formalne, procedura rejestracji, zasady produkcji i sprzedaży, dokumentacja”, które 

odbyło się 16.11.2021 r. Wykład poprowadził lek. wet. Marek Pawłowski Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny, 

Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz, Utylizacji oraz Nadzoru Farmaceutycznego 

z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. Uczestnicy zgłosili wcześniej pytania i problemy, na które 

pan dr wyczerpująco odpowiedział podczas swojego wystąpienia. Dla wielu osób było to pierwsze szkolenie na 

temat wymogów RHD, a cenne pozyskane informacje na pewno ułatwią prowadzenie działalności i rozjaśnią wiele 

wątpliwości.   

Dzięki nawiązanej  współpracy z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Lublinie 16 grudnia 2021 r. 

odbyło się spotkanie „Opracowanie technologii 

produkcji serów dojrzewających + warsztaty”. 

Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach 

Zakładu Technologii Mleczarstwa i Żywności 

Funkcjonalnej UP w Lublinie. Część wykładową 

obejmującą tematy związane z jakością mleka, 

mikrobiologią serów, wadami serów i metodami 

oceny tekstury serów, prowadzili: dr inż. Maciej 

Nastaj, dr inż. Jagoda Szafrańska, dr hab. Marta 

Tomczyńska-Mleko, prof. uczelni, prof. dr hab. 

inż. Stanisław Mleko. Zajęcia laboratoryjne 

z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu 

obejmujące ocenę właściwości mleka, 

mikrobiologię mleka, proces koagulacji oraz 

badanie tekstury serów poprowadził dr hab. 

Bartosz Sołowiej prof. uczelni. Poruszone 

zagadnienia okazały się bardzo przydatne dla serowarów, szczególnie te związane z mikrobiologią i wadami serów. 

W przyszłym roku planowana jest kontynuacja szkoleń i spotkań na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubinie i 

dalsze doskonalenie wiedzy w zakresie serowarstwa. Więcej 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2117-zespol-tematyczny-ds-serowarstwa
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/
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32. Innowacje w produkcji trzody chlewnej 

 

Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data: 13.11.2021 r. 

Miejsce: Łosiów 

Forma: Szkolenie  

 

Grupa docelowa: Hodowcy trzody chlewnej, rolnicy indywidualni działający na terenie województwa 

opolskiego, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego oraz do osoby zainteresowane hodowali 

chowem trzody chlewnej . 

Cel: wymiana wiedzy, doświadczeń, przedstawienie nowości technicznych i naukowych, nawiązanie kontaktów 

z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych i przedstawicielami firm branżowych  w zakresie chowu 

i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Wszystko to ma prowadzić do budowania kontaktów 

i transferu wiedzy: nauka – doradztwo – praktyka. Przeanalizowanie zmian zachodzących na rynku trzody chlewnej 

i skłonienie producentów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań   w celu utrzymania ekonomicznej rentowności 

produkcji.  

Relacja: 

Szkolenie rozpoczęło się od przybliżenia 

słuchaczom jak należy przygotować plany 

bezpieczeństwa biologicznego, bez których 

hodowca od 1 grudnia będąc objęty strefą nie 

będzie mógł przemieszczać świń poza nią. Taki 

obowiązek posiadania planu bezpieczeństwa 

biologicznego nałożony jest na hodowców w 

obszarze objętym ograniczeniami II i III. Kolejnym 

wykładowcą była dr inż. Amelia Prorok, która 

zwróciła uwagę, że na opłacalność produkcji mają 

wpływ nie tylko czynniki zewnętrzne, na które nie 

mamy wpływu jak np. ceny surowców, klęski 

żywiołowe czy międzynarodowe zakazy, prawo i 

politykę w państwie ale też czynniki wewnętrzne 

na, które taki wpływ już mamy, a są to m. in.: 

sposoby produkcji, otwartość na nowości i zmiany, korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań oraz precyzyjne 

monitorowanie kosztów. Czy oszczędności w hodowli trzody chlewnej możemy szukać w cenie pasz? Według dr 

Prorok niekoniecznie, ponieważ bardzo ważna jest bowiem jakość tych pasz. Tańsza pasza nie oznacza, że 

zaoszczędzimy na produkcji. Czasami droższa pasza optymalnie zbilansowana pod kątem potrzeb genetycznych 

tuczonych świń jest tańsza jeśli przyjrzymy się kosztom poniesionym przez cały okres tuczu. Żywienie od samego 

początku prosięcia powinno być dostosowane do jak najlepszych przyrostów, zapobiegania problemom 

trawiennym czy upadkom. Najważniejsza jest oczywiście siara ponieważ jest źródłem immunoglobulin, limfocytów, 

makrofagów i neutrofili, a tym samym źródłem odporności biernej prosiąt przez pierwsze tygodnie życia prosiąt.  

Dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk swoje wystąpienie rozpoczął od bardzo ważnego dla hodowców tematu a mianowicie 

Afrykańskiego Pomoru Świń, który niestety ciągle rozszerza się w naszym kraju. Najskuteczniejszą ochroną stad 

świń przed ASF jest bioasekuracja. Po pojawieniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, bioasekuracja 

stała się jednym z częściej używanych słów w kontekście produkcji świń. Jet też najtańszym programem ochrony 

zdrowia świń, w kontekście utrzymania stabilnej sytuacji epizootycznej w chlewni. Skuteczne działania wymagają 

przygotowania i przestrzegania bez wyjątku przyjętych zasad. Złamanie choćby jednej z nich może zniweczyć cały 

wysiłek i nakłady. Kolejnym tematem poruszonym przez prelegenta było narastające zagrożenie ze strony chorób 

zakaźnych i zaraźliwych, które obniżają efektywność produkcji tuczników.  

Podsumowując tylko prawidłowo prowadzona hodowla pod względem organizacyjnym, żywieniowym, 

hodowlanym i weterynaryjnym przestrzegająca zasad bioasekuracji daje szansę zysków na obecnie trudnym rynku 

hodowli trzody chlewnej. Więcej 

https://archiwum-sir.oodr.pl/3213/
https://oodr.pl/
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33. VII Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Ratujmy Pszczoły”  innowacyjne rozwiązania w 

dobie zmian klimatu 
 

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Data: 16.12.2021 r. 

Miejsce: Zajazd Chodowiak 

Forma:  konferencja 

 

Grupa docelowa: pszczelarze, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, pracownicy JDR. 

Cel: zapoznanie pszczelarzy, mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców z innowacjami w zakresie 

gospodarki pasiecznej w dobie zmian klimatu. Rosnąca globalna temperatura,  gwałtowne zjawiska pogodowe 

przynoszą szereg negatywnych konsekwencji dla zapylaczy. Zwiększenie temperatur ma wpływ na większą 

śmiertelność rodzin pszczelich. Celem nadrzędnym operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami 

biorącymi udział w spotkaniu, a także podzielenie się bogatym doświadczeniem na polu gospodarki pasiecznej w 

dobie zmian klimatu. Aby w pełni zrozumieć zachodzące procesy przyrodnicze należy skupić się na polu nowych 

doświadczeń naukowych, wspierających nowoczesne rolnictwo. 

Relacja: 

Tomasz Kędziora  z Technikum  Pszczelarskiego w Pszczelej Woli omówił szczegółowo prace związane 

z całoroczną gospodarką pasieczną uwzględniając odpowiednie przygotowania rodzin do zimowli, metody 

przyśpieszenia rozwoju wiosennego i zapobieganie nastrojowi rojowemu. Wykładowca zwrócił szczególną uwagę 

na przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania  pożytków towarowych, począwszy od najwcześniejszych 

aż do późno - letnich wraz z podaniem terminów ograniczania matek w czerwieniu. 

Dr n. wet. Anna Gajda z Pracowni Chorób 

Owadów Użytkowych SGGW w 

Warszawie omawiała metody zwalczania 

chorób  ze szczególnym uwzględnieniem 

warrozy i nosemozy pszczół. 

Wykładowczyni zwróciła uwagę na  

zintegrowaną  walkę z tymi chorobami 

obejmującą monitoring, stosowanie leków 

chemicznych i stosowanie zabiegów 

biotechnicznych a także działanie leków 

zarejestrowanych w Polsce do zwalczania 

warrozy, sposoby ich aplikacji oraz błędy 

w ich stosowaniu. Szczególną uwagę 

zwróciła na rozpoznanie objawów i 

zwalczanie nosemozy typu C, której 

przyczyną  jest nosema ceranae.                                                                                            

Witold Kąkol, zajął się w swoim wykładzie 

strukturą pszczelarstwa w Polsce w 2020 

r., uwzględniającą ilość rodzin pszczelich, 

liczbę pszczelarzy, wielkość pasiek i wydajność miodu w poszczególnych województwach. Poruszył również temat 

wsparcia rynku produktów pszczelich, gdzie dzięki stworzonym mechanizmom finansowym, można ubiegać się 

o refundację kosztów poniesionych na: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, 

zakup leków do zwalczania warrozy, zakup pszczół, zakup urządzeń  do prowadzenia gospodarki wędrownej oraz 

wykonanie analiz jakości miodu. Wykładowca omówił szczegółowe zasady udzielania refundacji w poszczególnych 

działaniach z podaniem terminów i środków na ich realizację w latach 2021-2022. 

Pszczelarze będący słuchaczami konferencji otrzymali niezbędną i najbardziej aktualną wiedzę na temat 

właściwego prowadzenia gospodarki pasiecznej, zwalczania najważniejszych chorób  pszczół, które dziesiątkują 

populację pszczoły miodnej w naszym kraju jak i regionie. Więcej 

https://modr.mazowsze.pl/sir/3186-konferowalismy-o-pszczolach
https://modr.mazowsze.pl/
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34. Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 

 

Data: 18.11.2021 r. 

Miejsce: online 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, 

przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, przedstawiciele instytucji pozarządowych i samorządowych. 

Cel: 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. Organizowany w ramach operacji ogólnopolski Konkurs "Doradca Roku" był 

uhonorowaniem najlepszych doradców za działalność w zakresie upowszechniania  wiedzy i informacji oraz 

innowacyjnych rozwiązań w praktyce rolniczej, współpracy i wspólnych inicjatyw realizowanych przez rolników i 

mieszkańców obszarów wiejskich.  Konkurs przyczynił się do popularyzacji i promowania osiągnięć doradców w 

zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.    

Relacja: 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób, w tym: rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele grup 

producenckich, przedsiębiorcy sektora rolnego, przedstawiciele nauki, brokerzy innowacji, pracownicy 

okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, Izb Rolniczych przedstawiciele organizacji samorządowych i 

pozarządowych. Konferencję otworzyli: pan Ireneusz Drozdowski – dyrektor CDR w Brwinowie, pan Jacek 

Sommerfeld – dyrektor WODR w Poznaniu oraz pan Mariusz Tatka – dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w 

Poznaniu, podkreślając, że współczesne rolnictwo wymaga między innymi stosowania różnorodnych innowacji 

zarówno technologicznych, jak i informatycznych. Dodając do tego współpracę rolników i tworzenie większych 

grup, można osiągnąć jeszcze lepsze efekty ekonomiczne.  

Konferencja obejmowała obrady plenarne, debatę, która dotyczyła współpracy rolników z lokalnymi sklepami i 

firmami oraz dwa panele dyskusyjne: produkcję roślinną i produkcję zwierzęcą. 

Podczas obrad plenarnych odbyła się uroczysta 

gala wręczenia nagród laureatom II edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”, 

skierowanego do doradców rolniczych oraz 

doradców rolnośrodowiskowych z ośrodków 

doradztwa rolniczego. Uroczystość miała miejsce w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Finałową galę II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

„Doradca Roku” poprowadziła pani Magdalena 

Maciejewska – Dyrektor Departamentu Strategii, 

Transferu Wiedzy i Innowacji MRiRW. Nagrody 

wręczyli pani Anna Gembicka – sekretarz stanu 

MRiRW oraz pani Katarzyna Boczek – z-ca dyrektora 

CDR w Brwinowie. 

Pierwszą prelekcję w trakcie obrad plenarnych nt.: 

"Wspólna Polityka Rolna – nowa odsłona – wyzwania i szanse dla Polski" wygłosił pan dr hab. Wawrzyniec Czubak 

– prof. UPP w Poznaniu. Kwestię prawnych instrumentów i regulacji, mających wpływ na poprawę sytuacji 

producenta rolnego w łańcuchu dostaw żywności przedstawiła pani dr hab. Aneta Suchoń - prof. UAM w Poznaniu. 

Podczas konferencji Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2021 odbyła się debata na temat: „Krótkie Łańcuchy Dostaw 

- Współpraca rolników z lokalnymi sklepami i firmami”. Po debacie uczestnicy podzielili się na dwie grupy i spotkali 

się na panelach dyskusyjnych w ramach produkcji roślinnej i zwierzęcej, aby bezpośrednio wymieniać swoje 

doświadczenia. Więcej 

https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/3990-dzien-przedsiebiorcy-rolnego-2021-relacja?highlight=WyJkemllXHUwMTQ0IiwicHJ6ZWRzaVx1MDExOWJpb3JjeSIsImR6aWVcdTAxNDQgcHJ6ZWRzaVx1MDExOWJpb3JjeSJd
http://www.cdr.gov.pl/
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35. Genotypowanie jałowic – przyszłość w hodowli bydła mlecznego 

 

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  

Data: 18.11.2021 r. 

Miejsce: Wysokie Mazowieckie 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: hodowcy bydła mlecznego, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele podmiotów 

świadczących usługi doradcze, rolnicy, potencjalni członkowie Grup Operacyjnych, przedstawiciele świata nauki 

inne osoby zainteresowane tematyką. 

Cel: ułatwienie współpracy i stworzenie warunków do poszukiwania i  nawiązywania partnerstw pomiędzy 

hodowcami bydła mlecznego, doradcami rolniczymi, przedstawicielami jednostek naukowych oraz 

przedsiębiorcami poprzez przedstawienie uczestnikom możliwości genotypowania jałowic potrzebnych przy 

selekcji stada, ocena typu i budowy krów mlecznych, dobór buhajów do kojarzeń, żywienie i rozród krów 

mlecznych z wykorzystaniem raportów wynikowych. 

Relacja: 

Prelegenci w przestępny sposób  przedstawili rolnikom 

innowacyjną technologię selekcji i doboru jałowic do 

dalszej produkcji. Słuchacze mieli możliwość 

zaznajomienia się z trudną terminologią i metodyką 

genetyki. W prosty i zrozumiały sposób wykładowcy 

przedstawili czym jest genotypowanie. W skrócie jest  

to nauka o sekwencjonowaniu DNA. Technologia ta 

pozwala przewidzieć genetyczny potencjał wydajności 

zwierzęcia przez badanie jego genomu. Zazwyczaj 

procedura badania genomu sprowadza się do analizy 

kodu DNA, które wykonuje się przy pomocy tzw. 

mikromacierzy. Badanie to pozwala lepiej zrozumieć 

potencjał genetyczny zwierząt w stadzie. Otrzymany 

wynik genotypowania pozwala obliczyć genomową wartość hodowlaną.  

Uczestnicy dowiedzieli się o zaletach wynikających z podjęcia tego typu działań w stadzie bydła mlecznego. 

Istnieje wiele korzyści z genotypowania, do których zaliczamy między innymi selekcję w kierunku cech 

pożądanych takich jak mleczność, budowa czy podatność na choroby, które będą generować koszty związane 

z leczeniem. Hodowcy otrzymali nowoczesne narzędzie jakim jest ocena genomowa samic, które może być 

stosowana do oceny młodych samic nie tylko do selekcji, ale także w celu optymalizacji zarządzania. 

Genomowanie pozwala na zwiększenie dokładności w podjęciu decyzji dotyczącej usunięcia sztuki ze stada lub 

przeznaczenia jej do dalszej hodowli, a także na weryfikację jej pochodzenia. Zostały poruszone kwestie dotyczące 

identyfikacji cech recesywnych, które mają 

negatywny wpływ na zdrowie i wydajność 

zwierzęcia. Dzięki technologii genotypowania 

jesteśmy w stanie dokonać  tej identyfikacji. 

Słuchacze otrzymali również możliwość 

zaznajomienia się z praktyczną wiedzą 

z obszaru doboru buhajów do kojarzeń, 

żywienia i rozrodu krów mlecznych 

z wykorzystaniem raportów wynikowych oraz 

zalecenia dotyczące krycia jałowic czy też krów. 

Omówione zostało również działanie 

„Współpraca” w kontekście innowacyjnych 

rozwiązań w chowie bydła mlecznego. Więcej 

https://odr.pl/2021/11/19/genotypowanie-jalowic-przyszlosc-w-hodowli-bydla-mlecznego/
http://odr.pl/
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36. Świadomość konsumenta, a kształtowanie rynków produkcji ekologicznej w Polsce 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: 22.11.2021 r. 

Miejsce:   Puławy 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, producenci rolni, przedstawiciele doradztwa rolniczego, członkowie stowarzyszeń 

działających na terenach wiejskich, firmy poszukujące żywności wysokiej jakości. 

Cel: ukierunkowanie zarówno producentów i konsumentów na działania zmierzające do rozwoju produkcji 

ekologicznej w Polsce. Przedstawienie dobrych praktyk gospodarowania metodą ekologiczną, opowiedziane przez 

rolników, którzy już od kilkunastu lat  prowadzą z powodzeniem swoje gospodarstwa właśnie w ten sposób.  

Relacja: 

Pierwszy wykład na temat świadomości klimatycznej „Ziemia bez nas przetrwa, a my bez Ziemi nie” przeprowadził 

profesor Szymon Malinowski, Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Poruszył on zagadnienia 

związane ze zmianami klimatycznymi na świecie i wpływem człowieka na te procesy. Pan profesor jest bohaterem 

przejmującego filmu dokumentalnego w reżyserii Jonathana L. Ramseya o tytule ,,Można panikować”, który 

podejmuje ważne kwestie zmian klimatu. Profesor Malinowski będący autorytetem w dziedzinie nauk o Ziemi 

przeprowadził wykład, z którego jasno wynika, że konsumpcyjny tryb życia prowadzący do globalnego ocieplenia 

jest drogą do zagłady. Są to fakty naukowo udowodnione, natomiast wciąż brakuje zdecydowanych działań, które 

by w znaczny sposób ograniczyły emisję gazów cieplarnianych. Świadomość klimatyczna wśród społeczeństwa 

jest jeszcze zdecydowanie za 

niska. Kolejny wykład „Jesteś tym 

co jesz” dotyczący świadomości 

konsumenckiej przeprowadziła 

dr Agnieszka Malik z 

Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie. Wiedza z tego zakresu 

pozwala na racjonalny wybór 

produktów żywieniowych 

wysokiej jakości. Omówione 

zostały założenia diety 

planetarnej, ograniczającej 

spożycie czerwonego mięsa oraz 

zalety żywności ekologicznej. W 

ramach konferencji zostały 

przedstawione również dobre 

praktyki gospodarowania metodą 

ekologiczną, opowiedziane przez 

rolników, którzy już od kilkunastu 

lat  prowadzą z powodzeniem 

swoje gospodarstwa w ten 

sposób.  

O własnych doświadczeniach w prowadzeniu gospodarstw opowiedzieli Izabella i Krzysztof Soska z miejscowości 

Elżbietów (powiat lubartowski), Anna Cybul z Woli Skromowskiej (powiat lubartowski) oraz Kamil Matuszak 

zmiejscowości Janowica (powiat łęczyński). Relacje rolników ekologicznych okazały się cennym przekazem, dzięki 

któremu można było przyjrzeć się bliżej temu systemowi produkcji. Nie jest to łatwy system, problemów nie 

brakuje, natomiast wszyscy rolnicy byli zgodni, że podjęli właściwy wybór systemu produkcji, który jest kierunkiem 

przyszłościowym. Ostatni wykład przeprowadził Marek Siuciak, broker innowacji LODR, który przedstawił warunki 

działania ,,Współpraca - Krótkie łańcuchy żywnościowe”. Może to być szansa dla rolników na pozyskanie funduszy, 

skrócenie łańcuch dostaw i dotarcie bezpośrednio do konsumenta. Więcej 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2076-konferencja-swiadomosc-konsumenta-a-ksztaltowanie-rynkow-produkcji-ekologicznej-w-polsce-2
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/
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37. Lokalne Partnerstwa Wodne (LPW) w województwie kujawsko-pomorskim. Jak skutecznie 

tworzyć i rozwijać partnerstwa? 
 

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie 
 

Data: 24.11.2021 r. 

Miejsce:   Minikowo 

Forma: konferencja 

 

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: zapoznanie uczestników z efektami pracy nad tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW) w 2021 r. 

oraz planowane działania w 2022 r.  Informacja o możliwościach wsparcia partnerów w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020,  Krajowego Planu Odbudowy i Planu Strategicznego WPR 2021- 2027. 

Rozpoczęcie budowy sieci współpracy dla tworzonych w województwie kujawsko-pomorskim LPW. 

Relacja: 

Spotkanie otworzył i uczestników przywitał dyrektor Ryszard Kamiński. Spotkanie prowadzili z-ca dyrektora 

Ryszard Zarudzki i Małgorzata Kołacz – wojewódzki koordynator ds. wody. Konferencja odbyła się w trybie 

hybrydowym. W konferencji za pośrednictwem Internetu brało udział ponad 120 osób z obszaru województwa 

kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele z pięciu 

województw. Łącznie wraz z uczestnikami na Sali 

Konferencyjnej w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 

osób.  

Wiodące tematy wystąpień: 

1. Raport z przebiegu prac tworzenia  Lokalnych 

Partnerstw Wodnych w Województwie Kujawsko-

Pomorskim (w okresie 2020-2021 r.) 

2. Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych 

(LPW) 

3. Możliwości wsparcia LPW w ramach dostępnych 

programów z UE i krajowych. 

 

Konferencja została nagrana i wszystkie wystąpienia są dostępne. Więcej 

 

https://www.kpodr.pl/konferencja-w-trybie-hybrydowym-pt-lokalne-partnerstwa-wodne-lpw-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-jak-skuteczne-tworzyc-i-rozwijac-partnerstwa/
https://www.kpodr.pl/
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38. Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym 

 

Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data: 24.11.2021 r. 

Miejsce: Łosiów 

Forma: filmy krótkometrażowe, szkolenie z warsztatami, minipasieka,                                                                                     

szkolenie on-line 

 

Grupa docelowa: pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej 

skali produkcji z terenu województwa opolskiego, osoby zainteresowane tematyką, członkowie kół pszczelarskich. 

Cel: wspieranie i rozwój pszczelarstwa oraz podnoszenie świadomości producentów rolnych na temat zagrożenia 

bioróżnorodności, ginięcia owadów zapylających, a w szczególności pszczoły miodnej. Propagując innowacyjne 

technologie należy podnieść poziom wiedzy i świadomość osób związanych z pszczelarstwem.  

Relacja: 

Projekt polegał na założeniu mini-pasieki 

demonstracyjnej, nagraniu siedmiu 

krótkometrażowych filmów przedstawiających 

dobre rozwiązania w pasiece oraz 

przeprowadzeniu szkolenia połączonego z 

warsztatami. Zakładanie pasieki przy Ośrodku 

rozpoczęło się postawieniem na terenie parku 

trzech drewnianych uli, które nie tylko służą 

pszczołom za miejsce życia ale także swoją 

dekoracyjnością cieszą oko i zwracają na siebie 

uwagę. Przy ulu demonstracyjnym zamontowana 

została waga pasieczna oraz urządzenie z 

czujnikami, które pozwala na obserwowanie 

zachowania pszczół w ulu w trakcie całego sezonu. 

Wspomniane urządzenie pozwala na bieżąco 

monitorować przyrost masy rodziny pszczelej: wzrost i spadki pokarmu oraz ewentualne zmniejszenie liczebności 

rodziny, poziom hałasu emitowanego przez pszczoły oraz temperaturę i wilgotność panujące wewnątrz ula. 

Następnie w ulach zostały obsadzone odkłady pszczele, które obecnie stanowią trzy pełne rodziny pszczele.  

We wrześniu 2021 r. odbyło się szkolenie połączone z warsztatami, w którym uczestniczyli zarówno zawodowi 

pszczelarze jak i osoby zaczynające swoją przygodę z pszczołami. Uczestnicy podejmowali ciekawe dyskusje, 

w które włączali się również prelegenci zaproszeni na szkolenie. 

Ostatnim zadaniem projektu było szkolenie on-line zorganizowane w dniu 24 listopada 2021r. Wśród prelegentów 

wystąpił Remigiusz Waligóra, Dyrektor Działu Traw i poplonów w firmie Nasiona Wronkowski, który przedstawił 

przegląd roślin miododajnych oraz wytłumaczył dlaczego wysiewane przez pszczelarzy rośliny miododajne nie 

wschodzą. Drugim prelegentem był Piotr Nowotnik, praktykujący pszczelarz i znakomity wykładowca, który 

przedstawił współczesne, światowe metody, trendy i kierunki walki z warrozą. Szkolenie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem ze strony pszczelarzy, którzy chętnie podejmowali dyskusje i zadawali interesujące pytania. 

Ośrodek zrealizował również filmy krótkometrażowe przedstawiające innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie 

pasiecznym. Filmy obejmują tematykę związaną z hodowlą pszczół i tworzeniem zdrowych odkładów rodzin 

pszczelich, zautomatyzowany system wirowania i rozlewania miodu do opakowań, produkcję węzy pszczelej 

z odzyskiwaniem wosku z własnego gospodarstwa pasiecznego czy zyskującą na popularności apiterapię. 

Kliknij tutaj i dowiedz się więcej oraz obejrzyj filmy krótkometrażowe przedstawiające innowacyjne 

rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym   

 

https://archiwum-sir.oodr.pl/3238/
https://archiwum-sir.oodr.pl/3238/
https://oodr.pl/
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39. VI Forum Wiedzy i Innowacji 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 

 

Data: 24-25.11.2021 r. 

Miejsce: Warszawa 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, 

administracja rządowa i samorządowa, instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. 

Cel: przekazanie wiedzy i informacji na temat 

nowoczesnych rozwiązań, innowacyjnych produktów 

oraz prezentacja wyników  prowadzonych  badań  przez  

instytucje badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze 

przy współudziale  przedsiębiorców działających na 

rzecz rolnictwa. Przedstawione informacje przyczynią się 

do wzrostu rentowności gospodarstw oraz poprawy 

konkurencyjności sektora rolnego. Ułatwienie kontaktów 

między grupami odbiorców operacji celem nawiązania 

stałej współpracy między nauką a praktyką.  

Relacja: 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięło w nim udział 205 

osób.  Wydarzenie zostało zrealizowane w formie hybrydowej, tj. część uczestników (82 osoby) uczestniczyło 

w wydarzeniu w formie stacjonarnej, natomiast pozostałą część uczestników (123 osoby) uczestniczyło w formie 

online. Tematem wiodącym szóstej edycji Forum było „Innowacje w rolnictwie na rzecz Europejskiego Zielonego 

Ładu”. Podczas Forum omówione zostały zagadnienia dotyczące między innymi innowacji w rolnictwie jako klucza 

do poprawy jego konkurencyjności,  strategicznych wyzwań dla polskiego rolnictwa w świetle nowego WPR oraz 

działań Sieci Innowacji w Rolnictwie. 

VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie 

otworzyli Pani Anna Gembicka, Sekretarz Stanu 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pan 

Ireneusz Drozdowski, Dyrektor Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.   

Forum rozpoczęto sesją planarną. Wykład 

wprowadzający zaprezentował dr Mirosław 

Drygas  

z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska 

Akademia Nauk, pn. „Europejski Zielony Ład – 

wyzwania i szanse dla rolnictwa”. Wyjaśnił zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem jakie są jego cele 

i wyzwania rozwojowe oraz jaki wpływ ma na rolnictwo.  

Kolejnym prelegentem był Pan Bogdan Pomianek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej 

MRiRW, który przedstawił „Plan strategiczny WPR jako instrument realizacji Zielonego Ładu”. Zaprezentował cele 

zreformowanej WPR oraz stan prac nad Planem Strategicznym WPR. 

Ostatnie wystąpienie w ramach sesji plenarnej, które przedstawił Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie było poświęcone działaniom Sieci na rzecz Innowacji w rolnictwie 

na rzecz poprawy innowacyjności w rolnictwie.  

Kolejnym punktem programu VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie był panel dyskusyjny pn. Strategia „Od 

pola do stołu” w praktyce z udziałem przedstawiciela nauki, doradztwa rolniczego oraz rolników. Podczas panelu 

moderowanego przez prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Pana Tomasza Stuczyńskiego 

http://www.cdr.gov.pl/
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wyeksponowano potrzebę zrównoważenia systemów produkcji w rolnictwie dla lepszego wykorzystania 

przestrzeni. Bardzo ważną kwestią poruszoną na panelu jest poprawa jakości żywności, ale też oddziaływanie 

całego sektora żywnościowego na zaspokojenie potrzeb żywieniowych oraz dbałość o środowisko i życie 

człowieka.  

W ramach pierwszego dnia VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie został przeprowadzony konkurs  

pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. W wyniku głosowania uczestników Forum, zostały 

wyłonione 3 zwycięskie projekty. 

Laureatami w konkursie zostali: 

➢ Miejsce I – Słomka ze słomy - Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

➢ Miejsce II – System AGREUS – bezprzewodowe pomiary i sterowanie dla Rolnictwa i Ogrodnictwa – 

Inventia sp. Z o.o. 

➢ Miejsce III – Green Box - Global MG – Henadzi Mardan  

Kolejną częścią VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie były cztery panele tematyczne: 

➢ "Innowacyjne  rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczania stosowania środków ochrony 

roślin" 

➢ "Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki w zakresie ograniczania stosowania nawozów" 

➢ "Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich" 

➢ "Innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego" 

Drugi dzień VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie rozpoczął się od podsumowania paneli tematycznych 

prezentowanych przez ich moderatorów.  

Następnie Mateusz Balcerowicz Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

zaprezentował strategiczne projekty innowacyjne KOWR. 

Kolejnym punktem drugiego dnia była prezentacja innowacyjnych rozwiązań w ramach Grup Operacyjnych 

realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 Działanie to dotyczy wspierania, tworzenia i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Pan 

Grzegorz Patoła z „Wirtualne Pole” zapoznał uczestników  z nowatorskim modelem sprzedaży produktów rolnych, 

natomiast Pani Marta Czaplicka z „IQ Grape” przedstawiła podniesienie jakości i atrakcyjności polskich wyrobów 

winiarskich.  

Na zakończenie wydarzenia zaprezentowano wyniki konkursu pn. „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w 

rolnictwie”. 
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40. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” – wyzwania dla rolnictwa w obliczu 

zmian środowiska i klimatu – woj. podlaskie 
 

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  

Data: 26.11.2021 r. 

Miejsce: online 

Forma: spotkanie 

 

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: stworzenie pierwszej w Polsce sieci pomiędzy wszystkimi 

kluczowymi  Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich wybranych powiatów 

województwa podlaskiego.  

Relacja: 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, izb rolniczych, spółek wodnych, rolnicy, 

doradcy oraz inni zainteresowani gospodarowaniem wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich z powiatu 

augustowskiego, bielskiego, kolneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i 

zambrowskiego. 

Spotkanie otworzył Mariusz Cylwik zastępca dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Szepietowie. Przedstawiciele instytucji naukowych tj. Profesor Mateusz Grygoruk z SGGW w Warszawie i 

Profesorem Piotrem Banaszukiem z Politechniki Białostockiej omówili kwestie dotyczące zatrzymania wody na 

obszarach wiejskich, między innymi o małej retencji. Profesor Mateusz Grygoruk przedstawił narzędzie za pomocą 

którego można samemu obliczyć ile wody i węgla możemy zatrzymać poprzez budowę prostych urządzeń 

podnoszących poziom wody. Więcej 

https://odr.pl/2021/11/26/wsparcie-dla-tworzenia-lokalnych-partnerstw-ds-wody-wyzwania-dla-rolnictwa-w-obliczu-zmian-srodowiska-i-klimatu/
http://odr.pl/
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41. Innowacyjne gospodarstwo pasieczne 

 

Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Data: 26-27.11.2021 r. 

Miejsce: Pruszcz Gdański 

Forma: Konferencja  

 

Grupa docelowa: pszczelarze, doradcy oraz osoby zainteresowanych pszczelarstwem z terenu woj. 

pomorskiego.  

Cel: dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa oraz promowanie 

kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy działającymi na runku pszczelarskim podmiotami 

Relacja: 

Otwarcia Konferencji wraz z powitaniem licznie 

przybyłych gości dokonała Ewa Szymańska – 

Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

Inauguracyjny wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich – 

nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej 

oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”, 

przeprowadzili Pani Katarzyna Radtke oraz Pan 

Aleksander Karaś, brokerzy innowacji PODR w 

Lubaniu. Wykład zachęcał uczestników do 

nawiązywania kontaktów, które później skutkują 

zacieśnianiem współpracy w zakresie wdrażania 

innowacji. 

Następnym wykładowcą był prof. dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawił 

on dwa interesujące wykłady „Wpływ preparatów biologicznych na kondycję rodzin pszczelich oraz profilaktykę i 

leczenie chorób pszczół oraz „Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej. Skuteczna wymiana matek 

pszczoły miodnej”. 

W drugim dniu konferencji wykładowcą 

był prof. dr hab. Krzysztof Olszewski 

(UP Lublin). W swoim wystąpieniu 

przedstawił on dwa tematy: 

„Gospodarka pasieczna a zmiany 

klimatyczne” oraz „Wpływ stosowania 

izolatora Chmary w okresie jesienno-

zimowym na zużycie zapasów 

zimowych, śmiertelność matek 

i wiosenny rozwój rodzin pszczelich”. 

Więcej 

 

 

 

 

 

https://podr.pl/relacje-post/relacja-z-konferencji-innowacyjne-gospodarstwo-pasieczne/
https://podr.pl/
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42. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w chowie i hodowli bydła mlecznego szansą 

podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych w dobie pandemii i zagrożeń COVID – 19 
 

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

Data: 26-28.11.2021 r. 

Miejsce: Mikołów, gospodarstwa w woj. lubuskim i wielkopolskim 

Forma: Konferencja i wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa, naukowcy. 

Cel: podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w ramach działania "Współpraca". 

Przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które są wykorzystywane 

w utrzymywaniu bydła mlecznego w aspekcie żywienia, dobrostanu, utrzymania zdrowotności czy pozyskiwania 

mleka. Znalezienie odpowiedzi na pojawiające się pytania uczestników i trudności zaistniałe w czasie aktualnej 

sytuacji epidemicznej oraz nawiązanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami tj. naukowcami, 

rolnikami, hodowcami i przedstawicielami doradztwa.  

Relacja: 

W Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Odział w Mikołowie odbyła się konferencja, podczas której część 

wykładową prowadzali specjaliści z Instytutu Zootechniki w Balicach: prof. Piotr Wójcik – „Nowoczesne 

zarządzanie pastwiskiem oraz mikroklimatem obiektów utrzymujących bydło w systemach konwencjonalnych i 

mleczne w ekologicznych”, dr Grzegorz Skrzyński – „Automatyzacja produkcji – nowoczesne rozwiązania 

technologiczne w chowie i hodowli bydła mlecznego w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych”. Po 

ożywionej dyskusji Jacek Lupa – broker innowacji w ŚODR Częstochowa omówił „ Działanie „Współpraca” oraz 

tworzenie Grup Operacyjnych EPI”. Następnie uczestnicy konferencji wizytowali gospodarstwa rolne: 

Gospodarstwo Rolne Sławomir Ślozowski – Samsonki 2 koło Zbąszynia, woj. lubuskie – prezentacja doju za 

pomocą trzech robotów udojowych w ruchu kierowanym; gospodarstwo Rolne Walenty Przybył – Brzezie 250 koło 

Gostynia, woj. wielkopolskie – demonstracja dwóch robotów udojowych w ruchu wolnym; M. Hądzlik R. Lipowczyk 

S.C. Gospodarstwo Rolne Drzewce 45, woj. wielkopolskie – nowoczesna  obora kompleksowo wyposażona w 

urządzenia firmy GEA, prezentacja karuzeli udojowej typu PerFormer – 32 stanowiska z systemem Apollo; 

Stadnina Koni Pępowo, woj. wielkopolskie – nowoczesna obora na 1200 krów, demonstracja nowoczesnej 

zautomatyzowanej udojni wyposażonej w karuzelę udojową – 60 stanowisk z systemem Apollo. 

W kolejnym dniu wyjazdu uczestnicy złożyli wizytę 

w Gospodarstwie Rolnym  Michała Kaczmarka 

w Uścikowo 39 k/ Obornik – gospodarstwo 

utrzymujące 240 krów mlecznych, całkowicie 

zautomatyzowany proces karmienia zwierząt i doju. 

Nowoczesna obora kompleksowo wyposażona, 

4 roboty udojowe firmy GEA. Prezentacja 

działalności gospodarstwa, przerobu mleka 

i produkcji serów. Wszystkim wizytom 

w gospodarstwach przewodził Marek Handydraj – 

ekspert w zastosowaniu nowoczesnych technologii 

udojowych w gospodarstwach mlecznych GEA Farm 

Technologies, a wspomagali go Tomasz Kuś 

i Waldemar Wyrodek, którzy na co dzień  pracują 

z hodowcami na tym terenie. Uczestnicy wyjazdu 

studyjnego mieli szansę na pogłębienie wiedzy 

z zakresu hodowli bydła i produkcji mleka bydła. Tematami przewodnimi były zagadnienia związane 

zzachowaniem dobrostanu zwierząt, rozwój techniki w związku z brakiem rąk do pracy oraz nowoczesne systemy 

zarządzania stadem, a szczególnie innowacyjne technologie udojowe możliwe do wykorzystania, które są 

nieodzowną częścią hodowli bydła mlecznego. Rozmawiano również o wielopodmiotowej współpracy. Na koniec, 

odbyło się podsumowanie wyjazdu i dyskusja, którą poprowadził prof. Piotr Wójcik i dr Grzegorz Skrzyński. Więcej 

http://sir.odr.net.pl/relacja-z-operacji-pn-innowacyjne-rozwiazania-technologiczne-w-chowie-i-hodowli-bydla-mlecznego-szansa-podniesienia-konkurencyjnosci-gospodarstw-rolnych-w-dobie-pandemii-i-zagrozen-covid/
https://czwa.odr.net.pl/
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43. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie  w 

prowadzeniu turystyki wiejskiej, turystyki kulinarnej, turystyki historycznej  wykorzystujących  

lokalne zasoby  

Organizator: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Boguchwale 
 

Data: 26-29.11.2021 r. 

Miejsce: Portugalia – Porto 

Forma: wyjazd studyjny 

Grupa docelowa: rolnicy, w tym: właściciele  gospodarstw rolnych, agroturystycznych, mali przetwórcy, osoby 

zainteresowane proponowaną  tematyką, pracownicy PODR. 

Cel: wspieranie  innowacji w rolnictwie, a w szczególności w produkcji żywności dobrej jakości  i na obszarach 

wiejskich. Zaobserwowanie dobrych przykładów  skracania drogi produktów od pola do stołu oraz wsparcia  

lokalnych  wytwórców i rolników.   

Relacja: 

W społeczeństwie polskim na przestrzeni lat wykształciły się pewne negatywne stereotypy, które nie pozwalają 

w pełni rozwijać sieci współpracy między przedsiębiorcami, właścicielami gospodarstw rolnych, 

agroturystycznych, małych przetwórców. Jest to szczególnie uwidocznione na obszarach wiejskich. Tymczasem 

bez należytej współpracy na poziomie lokalnym niemożliwe jest skuteczne konkurowanie na rynku. Współpraca 

jest bowiem warunkiem rozwoju regionalnego, jak i poszczególnych współpracujących ze sobą podmiotów. 

Dlatego uczestnicy wyjazdu  mogli zobaczyć efekty tej współpracy na przykładzie funkcjonujących rozwiązań na 

terenie Portugali i przenieść te pozytywne doświadczenia do województwa podkarpackiego. Wyjazd studyjny dla 

13 osób przyczynił się do  nawiązania kontaktów pomiędzy kontrahentami zagranicznymi,   wymiany doświadczeń 

związanych z rozwiązaniami  mającymi zastosowanie  w prowadzeniu turystyki wiejskiej, turystyki kulinarnej, 

turystyki historycznej  wykorzystujących  lokalne zasoby. Ponadto wyjazd przyczynił się do zapoznania się ze 

specyfiką rolnictwa w Portugalii,  a  przede wszystkim upraw winorośli ,  produkcji wina. 

Obok produkcji wina była możliwość zaznajomienia się 

z dobrymi przykładami gospodarstw zajmujących  się również 

szerokopojętą agroturystyką i usługami turystycznymi, 

różnymi formami zakwaterowania – od butikowych hoteli po 

klimatyczne domki i apartamenty pod wynajem, restauracje z 

regionalną kuchnią portugalską, sale degustacyjne lub nawet 

sale wystawowe poświęcone produkcji wina. Ponadto podczas 

tego kilkudniowego wyjazdu była możliwość zaznajomienia się 

z gospodarstwem zajmującym się  enoturystyką,  sposobem 

prowadzenia  turystyki wiejskiej, turystyki kulinarnej, turystyki 

historycznej  wykorzystujących  lokalne zasoby 

uwzględniającej tradycje regionalne, opierające się o małe 

wiejskie biznesy, których podstawą jest regionalna kuchnia, z 

dobrymi praktykami gospodarstwa zajmującego się uprawą 

winorośli i  zaobserwowania procesu produkcji wina 

(uczestniczenia w jego powstawaniu), hodowli winorośli, spróbowania różnych gatunków tego niesamowitego 

nektaru bogów,  sprzedażą bezpośrednią  jako metodą skracania drogi produktów od pola do stołu oraz  istotne 

źródło dochodów rolników i zaopatrywania konsumentów.  Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego było zwiedzanie 

portugalskiego bazaru  w   Porto oferującego  wiele straganów z lokalnymi produktami żywnościowymi tj: warzywa 

i owoce, wspaniałe sery, aromatyczne przyprawy, dojrzewające wędliny, kiełbasy, w tym różnego rodzaju 

chouricao czyli chorizo - rodzaj tradycyjnej kiełbasy wytwarzanej z mięsa wieprzowego, które jest przyprawione 

papryką wędzoną. Jest to to doskonały przykład skracania łańcucha dostaw bezpośrednio od producenta do 

konsumenta oraz  jak zbudować ofertę turystyki kulinarnej od podstaw, żeby trafić w obecne i przyszłe gusta 

polskiego turysty kulinarnego. Pod koniec wjazdu odbyło się  spotkanie podsumowujące i dyskusja na temat  form 

przedsiębiorczości związanymi z produkcją żywności wysokiej jakości na niewielką skalę,  zasobów  i atrakcji 

historycznych i przyrodniczych,   omówienie tworzenia sieci współpracy pomiędzy mieszkańcami obszarów 

wiejskich (rolnikami, właścicielami obiektów turystyki wiejskiej, rolnikami prowadzący sprzedaż bezpośrednią 

produktów rolnych lub rolniczy handel detaliczny - RHD zajmujący się przetwórstwem na niewielką skalę), 

doradcami rolniczymi. 

https://podrb.pl/
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44. Konserwujące techniki uprawy gleby i siewu szansą na poprawę dochodowości produkcji 

roślinnej 
 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 

Data: 01-02.12.2021 r. 

Miejsce: Woj. lubelskie 

Forma: Wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy z woj. świętokrzyskiego prowadzący produkcję roślinną, przedstawiciele instytutów 

badawczych i jednostek naukowych, branżyści z jednostek doradztwa rolniczego z woj. świętokrzyskiego. 

Cel: zaprezentowanie rozwiązań w produkcji roślinnej, które mogą wpłynąć na poprawę wyników produkcyjnych, 

ułatwić restrukturyzację i modernizację gospodarstw, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia kosztów 

produkcji i negatywnego wpływu warunków klimatycznych na plonowanie roślin.  Przedstawienie rolnikom 

konkretnych rozwiązań uprawy i siewu w warunkach często pojawiających się niedoborów wody, w tym 

szczególnie korzyści wynikających z zaniechania uprawy płużnej na rzecz uprawy uproszczonej oraz nawiązanie 

współpracy rolników (praktyków) z naukowcami (twórcy badań, rozwiązań i metodyk) w ww. zakresie. 

Relacja: 

Wielu rolników zadaje sobie pytanie, w jaki sposób 

uprawiać glebę, aby zachować jej żyzność. Odpowiedź 

na to pytanie uzyskamy, jeżeli zrozumiemy jakie zadania 

powinna spełniać uprawa roli we współczesnym 

rolnictwie, zwłaszcza w warunkach zmieniającego się 

klimatu. Zadania te to przede wszystkim ograniczenie 

strat glebowej materii organicznej - wzrost sekwestracji 

węgla organicznego w glebie, ograniczanie erozji wodnej 

i wietrzej, poprawa struktury gleby i zmniejszenie 

zlewności i skłonności gleby do zaskorupiania, poprawa 

zdolności infiltracyjnej gleby, ograniczenie strat wody z 

gleby, ograniczenie spływów i wymycia składników 

nawozowych oraz ograniczenie kosztów uprawy (paliwo 

i robocizna). Jeżeli spojrzymy na uprawę gleby przez 

pryzmat wymienionych zadań, to wyraźnie widać, że podstawowa uprawa stosowana w Polsce przez rolników, 

czyli orka, nie spełnia w zasadzie żadnego z wyżej wymienionego wymagania. Orka przyśpiesza często nadmiernie 

zupełnie niepotrzebnie i w złym momencie mineralizację materii organicznej. Zjawisko to powoduje uwalnianie się 

gazów cieplarnianych do atmosfery, powodując również zmniejszenie odporności gleby na erozję.  

Dzisiejszy stan wiedzy zdecydowanie daje odpowiedź, że bezorkowa uprawa gleby lepiej spełnia współcześnie 

stawiane przed uprawą zadania niż dotychczas stosowana uprawa orkowa. Do podobnych wniosków doszli 

uczestnicy wyjazdu studyjnego, którzy mieli okazję porozmawiać z rolnikami, którzy stosują od wielu lat uprawę 

bezpłużną, i którzy w sposób praktyczny i na bazie własnego doświadczenia opowiedzieli o technikach i metodach 

tej uprawy. Wśród odwiedzonych miejsc znalazło się 800-hektarowe gospodarstwo Wiesława Gryna, który 

bezorkowo uprawia glebę od prawie 20 lat, a od około 5, 6 lat - w połączonym systemie uprawy wertykalnej 

(pionowej) z uprawą powierzchniową (ultrapłytką). Pan Wiesław potwierdza, że po przejściu na uprawę bezpłużną 

wyrównał się plon na całym polu, nie występuje erozja wodna, a gleba jest bardziej odporna na suszę. Kolejnymi 

odwiedzanymi miejscami były gospodarstwo Jacka Bernarda, który stosuje uprawę bezpłużną od 12 lat na 

powierzchni 120 ha, 200-hektarowe gospodarstwo Marka Makucha oraz gospodarstwo Stanisława 

Kwiatkowskiego. Rolnicy wyrazili swoje zadowolenie z przejścia na stosowany system uprawy uproszczonej 

i podkreślili, że nie wyobrażają sobie powrotu do uprawy płużnej. Potwierdzają oni również stabilizację plonów 

i odporność gleby na suszę oraz podkreślają ogromną zaletę tego systemu uprawy, którą jest mniejsza ilość czasu 

potrzebna na jej wykonanie. Więcej 

W ramach tej samej operacji w czerwcu br. odbyła się również konferencja i pokaz polowy poświęcone uprawie 

uproszczonej i pasowej w praktyce - zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z tego wydarzenia: Uprawa 

uproszczona i pasowa w praktyce relacja z konferencji i pokazów polowych 

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Konserwujace-techniki-uprawy-gleby-i-siewu-w-praktyce-relacja-z-wyjazdu-studyjnego/idn:2190
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Wideo-Uprawa-uproszczona-i-pasowa-w-praktyce-relacja-z-konferencji-i-pokazow-polowych/idn:2000
https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Wideo-Uprawa-uproszczona-i-pasowa-w-praktyce-relacja-z-konferencji-i-pokazow-polowych/idn:2000
https://www.sodr.pl/
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45. Produkt lokalny w działaniach kół gospodyń wiejskich 

 

 

Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Karniowicach 
 

Data: 02.12.2021 r. 

Forma: reportaż 

 

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji i organizacji działających 

na rzecz rolnictwa, osoby zainteresowane tematem, mieszkańcy województwa małopolskiego. 

Cel: zaprezentowanie udanych przykładów przedsięwzięć  dotyczących innowacyjnych form przetwórstwa 

i sprzedaży produktów rolnych oraz wsparcie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.   Upowszechnianie wiedzy 

w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i małego przetwórstwa. 

Relacja: 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Telewizją Polską S.A. – Oddziałem Terenowym 

w Krakowie zaprasza do obejrzenia emisji reportażu „Produkt lokalny w działaniach kół gospodyń wiejskich” 

w ramach operacji „Innowacyjne formy funkcjonowania krótkich łańcuchów dostaw”. Emisja materiałów 

informacyjnych odbyła się na antenie TVP3 Kraków w następujących terminach: 2 grudnia o godz. 17.05, powtórka 

3 grudnia o godz. 8.10 i 20.15. 

Obejrzyj reportaż 

 

 

 

 

 

 

https://krakow.tvp.pl/57326227/produkt-lokalny-w-dzialaniach-kol-gospodyn-wiejskich
https://krakow.tvp.pl/57326259/produkt-lokalny-w-dzialaniach-kol-gospodyn-wiejskich
https://modr.pl/
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46. Rola agroleśnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: 03.12.2021 r. 

Miejsce:   online 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, 

przedstawiciele doradztwa rolniczego,  

przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji 

rolniczych, około rolniczych i naukowych 

Cel: zwiększenie świadomości rolników i 

mieszkańców obszarów wiejskich na temat 

wpływu zadrzewień na produkcję rolną i 

klimat oraz zapoznanie z agroleśnictwem 

uznanym za jedną z najważniejszych 

innowacji ostatnich czasów. 

Przedstawienie informacji na temat 

gospodarowania w systemach rolno-

drzewnych. Omówienie gatunków 

polecanych do nasadzeń w naszych 

warunkach klimatycznych, oraz przykładów z innych państw, w jaki sposób odbywa się uprawa w tego typu 

założeniach. Wzrost świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, dotyczącej znaczenia zadrzewień 

dla lokalnych ekosystemów, ale także w kontekście globalnym. Wpłynie na świadome podejmowanie decyzji 

podczas planowania zagospodarowania przestrzeni na obszarach wiejskich. 

Relacja: 

Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane ze znaczeniem zadrzewień i zakrzaczeń na obszarach wiejskich 

oraz możliwościami ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Jako pierwszy wystąpił dr Robert Borek, przedstawiciel IUNG-PIB w Puławach, prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Agroleśnictwa. Omówił przykłady systemów rolno-drzewnych, a także możliwości wykorzystania 

tego typu nasadzeń. Doktor Borek wskazał również na zagrożenia płynące z postępujących zmian klimatu, oraz na 

możliwości ich ograniczenia właśnie poprzez wdrażanie zasad agroleśnictwa w uprawach rolnych. 

Drugim prelegentem był Marcin Wójcik, właściciel gospodarstwa rolnego OIKOS, Prezes Stowarzyszenia 

Hodowców Bydła „Pastwisko”, laureat Konkursu na Rolnika Regionu Morza Bałtyckiego w 2021 roku, oraz członek 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa. Omówił zasady doboru gatunków do nasadzeń agroleśnych, 

zwłaszcza w polskich warunkach, oraz wskazał  na korzyści płynące z wprowadzania rozwiązań agroleśnych 

w produkcji zwierzęcej. 

Ostatnim wystąpieniem był wykład 

Łukasza Nowackiego z Fundacji 

Transformacja, który na przykładzie 

permakulturowego gospodarstwa „Dolina 

Mgieł” nad Pilicą kompleksowo 

przedstawił funkcje zadrzewień na 

obszarach wiejskich oraz omówił 

holistyczne podejście do organizacji 

gospodarstwa z uwzględnieniem 

elementów agroleśnych i ich roli 

w regulacji mikroklimatu. Więcej 

 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2110-konferencja-on-line-rola-agrolesnictwa-w-przeciwdzialaniu-zmianom-klimatu-2
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/


54 | S t r o n a  
 

47. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w chowie i hodowli bydła mięsnego szansą 

podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych w dobie pandemii i zagrożeń COVID – 19 
 

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

Data: 03-05.12.2021 r. 

Miejsce: Zajazd Chyżne, Czarna Góra, Moczary, Lisa Góra 

Forma: Konferencja i wyjazd studyjny 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa, naukowcy. 

Cel: poszerzenie wiedzy na temat postępu hodowlanego u bydła mięsnego  i jego wpływu na opłacalność 

produkcji, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych metod 

chowu i utrzymania dobrostanu bydła mięsnego, w celu uzyskania zadowalających wyników hodowli. Podniesienie 

poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacji technologicznych w produkcji bydła mięsnego oraz identyfikacja 

potrzeb i problemów w tym zakresie. 

Relacja: 

Konferencja odbyła się pierwszego dnia wyjazdu w Zajeździe Chyżne. Prelegenci w swoich wystąpieniach 

zaprezentowali innowacyjne metody chowu i utrzymania dobrostanu bydła mięsnego. Podkreślali, iż szukanie 

i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w hodowli bydła mięsnego wynika z konieczności podnoszenia 

opłacalności produkcji. Podnoszenie wiedzy na temat aktualnych innowacji technologicznych jest niezbędne 

w celu uzyskania zadowalających wyników hodowli. W dniu wykładów uczestnicy mieli okazję zapoznać się 

z warunkami hodowli bydła rasy SALERS w gospodarstwie rolnym pana Jana Łyśa. Odwiedzone stado 

prowadzone jest od 2016 r. , obecnie posiada ponad 100 sztuk bydła, w tym 35 krów mamek czystorasowych. 

Mięso pochodzące od bydła jest sezonowane, uczestnicy spotkania mieli również przyjemność degustacji 

wołowiny. Oprócz hodowli krów rasy Salers hodowca zajmuje się hodowlą koni, alpak, kóz oraz danieli. 

W drugim dniu wyjazdu uczestnicy 

zapoznawali się w warunkami hodowli 

dwóch mięsnych ras – LIMOUSINE w 

gospodarstwie Panów Jacka Majchera 

oraz Andrzeja Hrabala w Czarnej 

Górnej, a także ANGUSA 

CZERWONEGO w gospodarstwie Pani 

Agnieszki Jeremin-Mordes i Pana 

Krzysztofa Mordes w Moczarach. Rasa 

Limousine pochodzi z centralnych 

regionów Francji, gdzie surowy klimat z 

pewnością wpłynął na dzisiejsze cechy 

tych zwierząt. Jest to rasa bardzo 

popularna wśród hodowców bydła 

mięsnego, wynika to przede wszystkim 

z imponującego umięśnienia i 

wysokich walorów kulinarnych mięsa, 

ponadto zdolność przystosowania się 

do różnych warunków środowiska, 

dobre zdrowie i łatwość ocieleń to kolejne zalety tej rasy. Rasa Angus pochodzi z rejonów północno-wschodniej 

Szkocji, wywodzi się z lokalnego bezrogiego bydła. Bydło Angus wyróżnia bardzo wysoka wydajność rzeźna 

dochodząca do 70%, mięso jest delikatne i wyraźnie marmurkowate. Państwo Mordes prowadzą stado hodowlane 

rasy Angus Czerwony od 2014 r. Stado liczy obecnie 50 sztuk bydła, w tym 20 mamek. Ostatni dzień wyjazdu 

zakończył się w gospodarstwie rolnym Pana Pawła Rusznicy w Lisiej Górze, który prowadzi hodowlę bydła rasy 

HEREFORD. Rasa ta jest uważana za najbardziej rozpowszechnioną na świecie rasę bydła mięsnego, pochodzi z 

zachodniej Anglii. Pan Paweł prowadzi rodzinne gospodarstwo od 2013 r. W stadzie obecnie jest około 50 szt. 

bydła. Wszystkie zwierzęta są prowadzone w czystości rasy. Hodowca  posiada materiał hodowlany jak i rzeźny. 

Więcej 

http://sir.odr.net.pl/konferencja-i-wyjazd-studyjny-dla-hodowcow-bydla-miesnego-relacja/
https://czwa.odr.net.pl/
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48. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników WODR oraz CDR wykonujących i 

wspierających zadania na rzecz SIR 
 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie 

 

Data: 08-09.12.2021 r. 

Miejsce Wrocław 

Forma: spotkanie informacyjno-szkoleniowe 

 

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

Cel: kontynuacja cyklicznych spotkań podczas których uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz dobrymi 

praktykami z zakresu funkcjonowania i realizacji zadań SIR oraz wspierania tworzących się Grup Operacyjnych 

EPI, uzyskują bieżące informacje dotyczące działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020 oraz pomocy 

technicznej w ramach PROW 2014-2020, a także doskonalą umiejętności miękkie. 

Relacja: 

Do prawidłowego funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich niezbędne są cykliczne 

spotkania osób, które wykonują zadania na rzecz SIR tj. 

krajowych i wojewódzkich koordynatorów SIR oraz krajowych 

i wojewódzkich brokerów innowacji, jak również innych 

pracowników państwowych jednostek doradztwa rolniczego 

wspierających działalność Sieci SIR. Podczas spotkań 

uczestnicy wymieniają się doświadczeniami oraz dobrymi 

praktykami, identyfikują powstałe problemy, zarówno na 

poziomie wojewódzkim jak i krajowym, a także poszukują 

możliwych rozwiązań tych problemów. Spotkania zespołu SIR 

są też doskonałą płaszczyzną do zacieśniania współpracy 

pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację zadań SIR, a 

tym samym do zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi województwami w zakresie promowania 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. 

Ostatnie ze spotkań Ogólnopolskiego Zespołu SIR odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2021 r. we Wrocławiu, wzięło 

w nim udział 46 osób. Podczas wydarzenia dokonano podsumowania działań Sieci SIR w 2021 roku, zarówno na 

szczeblu krajowym jak i na szczeblach wojewódzkich, przedstawiono najciekawsze inicjatywy oraz projekty 

realizowane w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Kolejny blok poświęcony był najbliższej 

przyszłości Sieci, omówieniu kierunków podejmowanych działań w kontekście potrzeb zgłaszanych przez 

Partnerów SIR, wytycznych Instytucji Zarządzającej oraz aspektów finansowych. Pierwszego dnia spotkania nie 

zabrakło także dyskusji nad bieżącymi sprawami Sieci oraz rozmów kuluarowych podczas których koordynatorzy 

i brokerzy wymieniali się doświadczeniami, opiniami i poradami.  

Drugi dzień spotkania dedykowany 

był działaniu „Współpraca” w ramach 

PROW 2014-2020. Brokerzy 

innowacji omówili wyniki naboru na 

tworzenie Grup Operacyjnych 

dedykowanych skracaniu łańcuchów 

dostaw żywności, a także kwestie 

istotne dla Grup, które już rozpoczęły 

prace projektowe. Dyskutowano 

także o zmianach rozporządzenia 

dotyczącego działania „Współpraca” 

w kontekście przygotowań do 

nowego naboru wniosków – zarówno dla KŁŻ oraz dla projektów badawczo-rozwojowych.  

 

http://www.cdr.gov.pl/
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49. Gospodarstwa demonstracyjne - siecią współpracy 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

 

Data: 10.12.2021 r. 

Forma: szkolenie 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele Instytucji naukowych, przedstawiciele szkół rolniczych, jednostek doradztwa 

rolniczego, rolnicy, osoby zainteresowane tematem.  

Cel: budowanie sieci współpracy pomiędzy gospodarstwami demonstracyjnymi a innymi podmiotami, aby 

skutecznie upowszechniać wiedzę i innowacje do praktyki rolniczej.  Nawiązanie współpracy polegającej na  

upowszechnianiu innowacji wprowadzonych w wybranych gospodarstwach oraz wiedzy wynikającej z osiągnięć 

nauki - do praktyki rolniczej - może przynosić wymierne efekty w gospodarstwach  korzystających z form przekazu 

proponowanych w planowanej operacji. 

Relacja: 

W dniu 10.12.2021 r. odbyło się szkolenie online dla 40 uczestników, na którym poruszono tematy: dobór 

gospodarstw do KSGD oraz przygotowanie pokazów i demonstracji, merytoryczne podstawy do uczestniczenia 

w pokazie dotyczącym produkcji oleju z rzepaku i lnu, dokonano prezentacji gospodarstwa demonstracyjnego 

produkującego m.in. olej rzepakowy i lniany, dokonano przeglądu gospodarstw demonstracyjnych 

z poszczególnych województw. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdr.gov.pl/
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50. Lokalne partnerstwa ds. wody w województwie świętokrzyskim 

 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 

Data: 10.12.2021 r. 

Miejsce: Woj. świętokrzyskie 

Forma: Konferencja  

 

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: podsumowanie spotkań, których celem było zainicjowanie współpracy między lokalnym społeczeństwem, 

a instytucjami i jednostkami samorządowymi w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem rolnictwa oraz upowszechnianiu praktyk poprawiających retencję wodną. 

Relacja: 

Jednym z tematów były zagadnienia związane z wodami podziemnymi i ich znaczeniem dla zaopatrzenia ludności 

w wodę. Wykład został poprowadzony przez dr Jan Prażak z Państwowego Instytutu Geologicznego - 

Państwowego Instytutu Badawczego, który opowiedział o stanie wód podziemnych województwa 

świętokrzyskiego. 

Kolejnym z poruszanych tematów były źródła finansowania Lokalnych partnerstw ds. Wody oraz gospodarki 

wodnej w ramach KPO i WPR 2021-2027. Wykład został poprowadzony przez Panią Joannę Gumułę 

przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Klimatu i Środowiska. Pani Joanna 

przypomniała definicję LPW :dobrowolne, nieformalne zrzeszenie osób/podmiotów, które są zainteresowane lub 

zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze oraz zasady funkcjonowania. W dalszej części 

prezentacji zostały przedstawione działania jakie zostały podjęte przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej m.in. uruchomienie aplikacji suszowej, wydawnictwa w tym: poradnik – 

gospodarowanie wodą w obliczu susz oraz opracowanie Kodeksu wodnego czyli zbioru dobrych praktyk 

w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Tematem kończącym wystąpienie Pani Joanny 

Gumuły było przedstawienie nowego projektu pn. „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej 

gospodarki wodnej na obszarach wiejskich”. Projekt ma być realizowany w ramach wsparcia dla zrównoważonego 

gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Cele jakie postawiono przed nowym 

projektem to m.in. zwiększenie odporności rolnictwa na susze i zapobieganie powodziom na terenach rolniczych, 

poprawa racjonalności gospodarki wodnej poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych na terenach 

rolniczych oraz ograniczenie odpływu wody, zwiększenie retencji wody. 

Kolejnym prelegentem podczas konferencji był Pan Grzegorz Żmudziak - przedstawiciel Świętokrzyskiego 

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, który zaprezentował wykład 

dotyczący możliwości finansowania inwestycji wodnych w ramach dostępnych programów PROW 2014 – 2020. 

Jednym z opisywanych tematów było Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze 

nawadniania w gospodarstwie. Pan Grzegorz między innymi wymienił rodzaje operacji, które mogą być objęte w 

ramach ww. poddziałania oraz  zasady przyznania pomocy. I tak mogliśmy się dowiedzieć, iż wsparciem mogą 

zostać objęte następujące rodzaje operacji: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji 

nawadniającej, ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Pomoc zaś 

przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć 

wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo 

zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.  

Ostatnim punktem w harmonogramie konferencji było wystąpienie dr Marcina Okulskiego, który zaprezentował 

wykład pn. „Aspekty prawne organizacji spółek wodnych i budowy zbiorników wodnych”. Dr Marcin Okulski 

w szczegółowy sposób przedstawił szereg wymogów proceduralnych związanych z tworzeniem, finansowaniem 

spółek wodnych w tym m.in. obowiązek uchwalenia jej statutu i elementy statutu spółki wodnej.  

https://www.sodr.pl/
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51. Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) 

 

Organizator: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Data: 13 oraz 14.12.2021 r. 

Miejsce: woj. opolskie – powiaty: kędzierzyńsko-kozielski i 

namysłowski 

Forma: Spotkanie tematyczne, broszura, film 

 

Grupa docelowa: potencjalni partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów 

terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, oraz osoby zainteresowane 

tematem. 

Cel: utworzenie lokalnych partnerstw wodnych w całym województwie opolskim.  Głównym celem LPW jest 

transfer wiedzy, podniesienia świadomości oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatów w woj. opolskim. 

Liczba uczestników biorących udział w spotkaniach: 25 ( w pow. kędzierzyńsko-kozielskim) i 17 (w pow. 

namysłowskim). 

Relacja: 

W programie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 

przeprowadzony został wykład na temat: „Zasad 

ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł 

rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa 

dyrektywa wodna”. Po wykładzie przedstawiciel 

Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW w 

połączeniu online przekazał informacje w zakresie 

PROW-u przejściowego oraz aktualnych 

programów wsparcia gospodarki wodnej na 

obszarach wiejskich. 

W powiecie namysłowskim również przedstawiciel 

Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW 

przedstawił aktualne informacje na temat PROW-u i odpowiadał na pytania uczestników. 

W obu powiatach pomyślnie udało się nawiązać LPW. Więcej 

W ramach projektu wydano e-broszury: 

➢ Jak badać wodę w działalności rolniczej 

➢ Jak założyć spółkę wodną 

➢ Eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie nawodnień upraw rolnych 

➢ Korzystanie z wody przez rolników – uwarunkowania prawne 

➢ Retencjonowanie wód dla potrzeb nawodnień rolniczych 

➢ Melioracje wodne krok po kroku 

➢ Oczyszczanie ścieków wytwarzanych w gospodarstwie 

➢ Pobieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z wody przez rośliny uprawne 

➢ Proste sposoby uzdatniania wody w gospodarstwie 

➢ Obejrzyj również film krótkometrażowy 

Pobierz broszury 

 

 

Kliknij tutaj i obejrzyj film krótkometrażowy pt. „Ruch wody w glebie” 

zrealizowany w ramach realizacji operacji pn.” Zakładanie lokalnych 

partnerstw do spraw wody (LPW) – nowatorskie elementy racjonalnej 

gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” 

 

https://archiwum-sir.oodr.pl/3231/
https://archiwum-sir.oodr.pl/3192/
https://www.youtube.com/watch?v=lliIrDpzfeE
https://www.youtube.com/watch?v=lliIrDpzfeE
https://www.youtube.com/watch?v=lliIrDpzfeE
https://www.youtube.com/watch?v=lliIrDpzfeE
https://oodr.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=lliIrDpzfeE
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52. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku 

 

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  

Data: 14.12.2021 r. 

Miejsce: online 

Forma: Konferencja  

 

Grupa docelowa: przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie, Spółek Wodnych, Izby Rolniczej, PGL Lasy Państwowe, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji 

pozarządowych, a także Koordynatorzy ds. Wody, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów 

doradczych i przedsiębiorcy mający wpływ na stan wód na terenie województwa dolnośląskiego. 

Cel: podsumowanie prac i wniosków opracowanych przez Dolnośląskie Partnerstwa ds. Wody na terenie 

województwa dolnośląskiego.  

Relacja: 

Koordynator ds. operacji własnej – Magdalena Kuryś przedstawiła przebieg realizacji projektów oraz podziękowała 

powiatowym koordynatorom za całoroczne zaangażowanie w realizację operacji. Zachęciła do dalszej współpracy 

w ramach Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody oraz do podejmowania wspólnych inicjatyw promujących racjonalną 

gospodarkę wodną. 

Podczas konferencji zostały przedstawione efekty pracy nad Wieloletnimi Planami Strategicznymi, dotyczącymi 

gospodarki wodnej na terenie dolnośląskich powiatów. Dr inż. Katarzyna Wartalska z Politechniki Wrocławskiej, 

prof. dr hab. Jacek Leśny z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dr inż. Marcin Wdowikowski z 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pełnili rolę ekspertów przy opracowywaniu 

dokumentów. Wieloletnie Plany Strategiczne – Plany rozwoju gospodarki wodnej w powiecie, zostaną przekazane 

członkom wszystkich utworzonych Partnerstw i innym zainteresowanym osobom. 

Pierwszy z prelegentów – dr inż. Łukasz Gruss z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu wygłosił wykład na temat racjonalnego gospodarowania wodami powierzchniowymi w zlewniach. 

Zwrócił uwagę na potrzebę opracowania modelu 

gospodarowania wodami w zlewniach na obszarze gmin, 

ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji cieków, 

zbiorników i budowli wodnych, badań hydrologicznych, 

hydraulicznych i hydrochemicznych oraz oceny stanu 

technicznego cieków. 

Dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak z Wydziału Inżynierii 

Środowiska Politechniki Wrocławskiej omówił sposoby 

wykorzystania wód opadowych na terenie Unii 

Europejskiej. 

Dr inż. Paweł Dąbek z Katedry Kształtowania i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

przedstawił wykład dotyczący racjonalnego kształtowania 

zasobów wodnych oraz problemów gospodarki wodnej na 

Dolnym Śląsku. Omówił przykłady małej retencji oraz jej 

znaczenie na terenach niezurbanizowanych. 

Konsultant ds. ochrony środowiska i renaturyzacji wód – dr Sylwia Horska-Schwarz omówiła dokumenty 

strategiczne regulujące działania w ramach gospodarki wodnej na lata 2022-2027. Scharakteryzowała wpływ 

renaturyzacji wód na zmniejszenie ryzyka powodziowego. Przedstawiła działania zaplanowane dla jednolitych 

części wód podziemnych na obszarze dorzecza Odry oraz zestaw działań naprawczych dla Regionu Wodnego 

Środkowej Odry, które dotyczą jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych. Więcej 

https://www.dodr.pl/zapowiedzi,1165-konferencja-racjonalne-wykorzystanie-zasobow-wodnych-na-dolnym-slasku-relacja
http://www.dodr.pl/
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53. Produkcja świń w dobie zmieniających się warunków produkcji z uwzględnieniem wpływu na 

środowisko 
 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: 15.12.2021 r. 

Miejsce:   online 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego,  przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji 

rolniczych, około rolniczych i naukowych. 

Cel: upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych technologii w produkcji świń.  

Relacja: 

Zaproszeni wykładowcy przedstawili interesujące wykłady, które spotkały się z zainteresowaniem uczestników, ale 

jednocześnie są istotne w kontekście chowu i hodowli świń oraz rolnictwa. 

Pani dr Alina Kowalczyk-Juśko z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie przedstawiła wykład pt. 

„Biogazownie i mikrobiogazownie – energia, redukcja 

emisji i doskonały nawóz”. Okazuje się, że zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia niekorzystnych skutków prowadzenia 

produkcji rolnej można osiągnąć budując biogazownie 

rolnicze. W zasadzie dla każdej fermy trzody chlewnej 

można dobrać wielkość biogazowni, w której 

podstawowym substratem będą odchody zwierząt. 

Rozważenie możliwości i zasadności budowy biogazowni 

rolniczej jest wskazane zwłaszcza w sytuacji rosnących 

cen energii, nawozów i zagrożenia nałożeniem opłat z 

tytułu emisji na gospodarstwa zajmujące się produkcją 

zwierzęcą. 

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie przedstawił wykład  pt. 

„Aktualne zalecenia żywienia świń z uwzględnieniem 

rodzimych pasz białkowych i wpływu na środowisko”. 

Podkreślał, że żywienie świń stanowi istotny element w 

produkcji zwierzęcej, ponieważ obejmuje wiodący koszt 

takiej produkcji, a jego racjonalizacja prowadzić może do podniesienia efektywności tej produkcji przy dbałości o 

ochronę środowiska i jakość wieprzowiny. Dążąc do optymalizacji żywienia świń uwzględnić należy wartość 

hodowlaną zwierząt, ich dobrostan, ilość i jakość skarmianych pasz oraz dostosowanie warunków żywienia do 

potrzeb pokarmowych. 

Dr Arkadiusz Dors z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu 

Badawczego w Puławach przedstawił wykład pt. „Możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki w ochronie 

zdrowia świń”. Zaprezentował wybrane innowacyjne rozwiązania techniczne, które być może w przyszłości na 

szerszą skalę będą mogły być wykorzystane do zapewnienia utrzymywanym świniom optymalnych warunków w 

zakresie zdrowia i dobrostanu. Wykorzystanie nowinek technologicznych może dać przewagę na bardzo 

konkurencyjnym rynku i pomóc zwiększyć efektywność produkcji. 

Wykład na temat „Możliwości tworzenia grup operacyjnych w ramach działania Współpraca” przedstawił Pan 

Marek Siuciak – broker innowacji w Lubelskim ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedstawił 

możliwości jakie płyną z przystąpienia do działania Współpraca, które przede wszystkim ma na celu wspieranie 

innowacyjności w rolnictwie.  Poruszył miedzy innymi zagadnienie tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych. 

Więcej 

Pobierz materiały konferencyjne - streszczenie wykładów.pdf 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2100-wideokonferencja-produkcja-swin-w-dobie-zmieniajacych-sie-warunkow-produkcji-z-uwzglednieniem-wplywu-na-srodowisko-2
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/images/aktualnosci_images/2021/widkonf_produkcja_swin/materia%C5%82y%20konferencyjne%2015.12.2021-%20streszczenie%20wyk%C5%82ad%C3%B3w.pdf
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/
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54. Transfer wiedzy - Doradztwo edukacji rolniczej 

 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

 

Data: 15.12.2021 r. 

Miejsce: Raszyn 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele szkół rolniczych, pracownicy JDR, 

przedstawiciele administracji rządowej. 

Cel: przeprowadzenie analizy i diagnozy stanu współpracy między doradztwem a edukacją rolniczą, 

wypracowanie praktycznych i możliwych do realizacji propozycji rozwiązań dla głównych problemów 

zidentyfikowanych w ramach planowanej analizy/badania w zakresie transferu wiedzy i innowacji.  

Relacja: 

Przeprowadzono 1 konferencję hybrydową pt. "Doradztwo i edukacja rolnicza – możliwości wzmocnienia 

współpracy w ramach AKIS" w dniu 15.12.2021 r. w Raszynie; stacjonarnie wzięło w niej udział 33 uczestników, 

online 77.  

Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące m.in.: funkcjonowania szkolnictwa rolniczego w nowej 

perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem roli na scenie AKIS oraz możliwości pozyskania 

wsparcia na zwiększenie zainteresowania kształceniem i wzmocnienie poziomu edukacji; wykorzystania 

doświadczeń wspólnych działań na przykładzie upowszechniania produkcji ekologicznej w szkołach rolniczych; 

możliwości wykorzystania zasobów jednostek doradztwa rolniczego w realizacji programu nauczania. 

Przeprowadzono również warsztaty dotyczące wymiany doświadczeń i propozycji wzmacniających współpracę 

pomiędzy publicznym doradztwem rolniczym i szkołami rolniczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdr.gov.pl/
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55. Współpraca między nauką a praktyką - przykłady innowacyjnych rozwiązań 

 

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Data: 16.12.2021 r. 

Miejsce: online 

Forma: konferencja 

 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich, partnerzy 

SIR, partnerzy systemu AKIS. 

Cel: poszerzanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie 

(AKIS), w szczególności pomiędzy nauką a praktyką rolniczą. 

Relacja: 

Konferencję otworzył Sławomir Piotrowski - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który 

podkreślił znaczenie jednostek doradztwa rolniczego w sprawnym transferze wiedzy i innowacji oraz wyraził 

uznanie dla jednostek naukowo badawczych, których działalność naukowa związana jest z rolnictwem. 

Prof. dr hab. Jerzy Grabiński z Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, w swoim 

wykładzie omówił nowoczesne technologie 

produkcji roślinnej w aspekcie agrotechniki 

uzależnionej od warunków pogody. Bardzo duża 

zmienność pogody, to bieżące wyzwanie, dlatego 

tak cenne jest wskazanie kierunku działań, jak 

przeciwdziałać skutkom zmian klimatu. Wykład 

stanowił wsparcie decyzji związanych z 

agrotechniką. Profesor wskazał metody 

ograniczenia negatywnych skutków niedoboru 

opadów: wybór dobrej odmiany PDO, termin siewu 

jarych – przyśpieszony, wybór formy uprawnej 

(oziminy, przewódki), wysoka jakość materiału 

siewnego, uproszczenia w uprawie, nawożenie 

organiczne, skuteczna ochrona chemiczna, mulczowanie powierzchni i zbilansowane nawożenie. Wykładowca 

omówił także:  

➢ przykłady anomalii pogody i związanych z tym zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

➢ racjonalne nawożenie w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Strategie Komisji Europejskiej a perspektywy ochrony 

roślin w Polsce omówił prof. dr hab. Marek Mrówczyński 

z Instytutu Ochrony Roślin PIB. Strategie Komisji 

Europejskiej zalecają ograniczenie stosowania środków 

ochrony roślin aż o połowę, w krajach, które od wielu lat 

zużywają najwięcej chemii. 

Dr hab. Rafał Pudełko z Instytutu Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa PIB przedstawił Strategię Rozwoju 

Monitoringu Suszy Rolniczej. System ma za zadanie 

wskazać obszary, na których wystąpiły straty 

spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w 

"Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich w Polsce". Więcej 

 

https://modr.mazowsze.pl/sir/3203-spotkanie-nauki-z-praktyka
https://modr.mazowsze.pl/
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56. Poprawa konkurencyjności dolnośląskich winiarzy 

 

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  

Data: 20-22.12.2021 r. 

Miejsce: Wrocław 

Forma: Szkolenia 

 

Grupa docelowa: właściciele winnic i winiarni, producenci zainteresowani poszerzeniem oferty gospodarstwa, 

osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności winiarskiej, osoby zawodowo zainteresowane tematyką 

polskiego wina, osoby związane zawodowo z branżą winiarską, doradcy; w przypadku broszury każda osoba 

posługująca się językiem polskim, zainteresowana atrakcyjną formą wypoczynku na wsi, enologią i  dolnośląską 

ofertą enoturystyczną. 

Cel: wielopłaszczyznowe poprawienie konkurencyjności dolnośląskich winiarzy mającej wpływ na siłę 

ekonomiczną czy produkcyjną dolnośląskich gospodarstw winiarskich; pozyskanie wiedzy przez dolnośląskich 

producentów wina w zakresie stosowania środków ochrony roślin w świetle zmieniających się przepisów prawa 

oraz pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej obsługi konsumentów.  

Relacja: 

Podczas pierwszego szkolenia uczestnicy zapoznali 

się z zagrożeniami stanu zdrowotnego plantacji w 

kontekście zmian w rejestrze środków ochrony 

roślin, biologią gatunku i epidemiologią 

podstawowych chorób winorośli. 

Szkolenie prowadzone przez dr Janusza Mazurka z 

Kliniki Roślin, posiadającego szeroką wiedzę z 

zakresu środków ochrony roślin i nawożenia było 

doskonałą okazją do uzyskania przez uczestników 

odpowiedzi na wiele pytań. 

Drugie szkolenie poprowadził Adam Pawłowski – 

jedyny w Polsce Master Sommelier. Tematyka 

dotyczyła obsługi klienta. Gospodarstwa winiarskie 

coraz częściej, oprócz uprawy winorośli i produkcji 

win, zajmują się enoturystyką. Turystyka winiarska 

to dziś jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania gospodarstw winiarskich. Oznacza to budowanie relacji 

z klientami, edukację, promocję, ale i większe przychody. Organizacja szkolenia ułatwiła dolnośląskim winiarzom 

poznanie i analizę zasad profesjonalnej obsługi gości, narzędzi do komunikacji czy dobrych praktyk, które warto 

wdrażać we własnych gospodarstwach. 

Ze względu na duże zainteresowanie, kolejne szkolenie również 

było prowadzone przez dr Janusza Mazurka z Kliniki Roślin. Tym 

razem tematem przewodnim były metody analizy chemicznej 

gleb i roślin w uprawie winorośli. Omówiono pozytywny i 

negatywny wpływ azotu na plonowanie krzewów, na procesy 

enologiczne w kontekście uzyskiwania właściwych parametrów 

sensorycznych win oraz rolę azotu w pierwszych latach uprawy 

winorośli. Dokonano przeglądu nawozów azotowych 

polecanych w uprawie winorośli. Więcej 

 

 

 

https://www.dodr.pl/poprawa-konkurencyjnosci-dolnoslaskich-winiarzy-20-22122021
http://www.dodr.pl/
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57. Agroleśnictwo - innowacyjne rozwiązania w rolnictwie 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 

 

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: film 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele doradztwa, przedstawiciele świata nauki, rolnicy, przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządowej, nauczyciele rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich - osoby 

zainteresowane tematyką agroleśnictwa. 

Cel: przekazanie wiedzy i informacji na temat innowacyjnych  rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w 

zakresie agroleśnictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk. Podniesienie świadomości potrzeby realizacji 

wspólnych upraw trwałych i rolnych na jednym terenie, mających na celu zatrzymanie wody w glebie oraz 

wykorzystanie zjawiska allelopatii. Ułatwienie kontaktów i wymiany doświadczeń między nauką a praktyką.  

Relacja: 

W IV kwartale 2021 r. opracowano film promującym agroleśnictwo w Polsce cz. 2  - kliknij tutaj i obejrzyj materiał 

filmowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AxGqRu-1lUM
https://www.youtube.com/watch?v=AxGqRu-1lUM
http://www.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=AxGqRu-1lUM
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58. Od pola do stołu - analiza procesu 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  

 

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: badania społeczne/ analiza 

 

Grupa docelowa: doradcy, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, podmioty prywatne.                 

Cel: rozpoznanie zmian w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw żywności w Polsce wywołanych pandemią COVID-

19, obejmująca skutki ekonomiczne, społeczne i prawne, wywołane przez pandemię COVID-19 dla producentów 

rolnych - głównego ogniwa łańcucha dostaw żywności, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu produkcji 

owoców miękkich i warzyw. Zidentyfikowanie mechanizmów funkcjonowania wymienionych podmiotów w okresie 

pandemii oraz planowane przez nie strategie działań innowacyjnych. Rozpoznanie najważniejszych trudności 

napotkanych w związku z pandemią COVID-19 przez producentów oraz charakterystyka wdrożonych przez nich 

strategii adaptacyjnych do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej.  

Relacja: 

Opracowano Raport z badania wspomagającego analizę procesu skracania łańcucha dostaw żywności 

w warunkach związanych z występowaniem pandemii COVID – 19. Raport zawiera m.in. charakterystykę rolników 

i gospodarstw rolnych biorących udział w badaniu, bariery jakie napotkały gospodarstwa w czasie pandemii, 

konsekwencje pandemii w kontekście kanałów sprzedaży produktów rolnych, rekomendacje dla doradztwa 

rolniczego i instytucji publicznych w kontekście niwelowania negatywnych skutków pandemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdr.gov.pl/
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59. Innowacje techniczne w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców 

 

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 

 

 

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: Cykl 3 filmów 

 

Grupa docelowa: rolnicy indywidualni (producenci owoców), grupy producentów owoców, przedstawiciele 

jednostek doradczych, przedstawicieli szkół rolniczych, inne osoby/podmioty zainteresowane tematem. 

Cel: zaprezentowanie w postaci cyfrowej najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych 

w pielęgnacji sadów i mechanicznym zbiorze owoców, które podnoszą konkurencyjności gospodarstw 

ogrodniczych oraz przekazanie najnowszej, wyspecjalizowanej wiedzy branżowej (agrotechnika, technologia, 

zabiegi, nawożenie, organizacja zbytu) w zakresie upraw sadowniczych. Źródło wiedzy dla ogrodników z ww. 

zakresu oraz upowszechnienie informacji o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych dla sektora ogrodniczego 

oraz stanowić będą inspirację do wdrażania takich rozwiązań w swoich gospodarstwach. 

Relacja: 

W województwie świętokrzyskim produkcja sadownicza zajmuje znaczącą pozycję, jest to ponad 40 tysięcy ha, 

gospodarstwa ze względu na korzystne uwarunkowania klimatyczno-glebowe specjalizują się w wysoko 

wydajnych uprawach owoców. Obecnie owoce o bardzo wysokich walorach smakowych i odżywczych są 

poszukiwane i chętnie nabywane przez konsumenta, pod warunkiem posiadania bardzo wysokiej jakości. Aby 

wytworzenie takiego produktu było możliwe i opłacalne dla gospodarstw, niezbędna jest mechanizacja prac w 

pielęgnacji nasadzeń drzew owocowych. Wynika to przede wszystkim ze zmian w asortymencie środków ochrony 

roślin, stosowanych do odchwaszczania upraw sadowniczych, a mówiąc bardziej szczegółowo, z ograniczenia 

tych środków w obecnym doborze, ograniczenia jako elementu poprawiającego bezpieczeństwo produktu 

i otaczającego nas środowiska. Obejrzyj cykl 3 filmów w powyższej tematyce: 

 

Mechaniczna uprawa gleby pod koronami drzew owocowych 

 

 

 

 

 

Innowacyjne maszyny do mechanicznego zbioru owoców 

ziarnkowych lub pestkowych 

 

 

 

Mechaniczne cięcie drzew za pomocą pił konturowych i kosiarek 

listwowych 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHKFTfN4-uk
https://www.youtube.com/watch?v=JEC2FT44i_Q
https://www.youtube.com/watch?v=JEC2FT44i_Q
https://www.youtube.com/watch?v=uvIvr_yXkdw
https://www.youtube.com/watch?v=uvIvr_yXkdw
https://www.sodr.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=SHKFTfN4-uk
https://www.youtube.com/watch?v=JEC2FT44i_Q
https://www.youtube.com/watch?v=uvIvr_yXkdw
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60. Innowacje w precyzyjnym nawadnianiu roślin ogrodniczych 

 

Organizator: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: Materiał filmowy 

 

Grupa docelowa: rolnicy, ogrodnicy, przedstawiciele doradztwa, uczelni wyższych, reprezentanci firm 

branżowych oraz nauczyciele szkół rolniczych, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby zainteresowane tematyką. 

Cel: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie w zakresie innowacyjnych rozwiązań w precyzyjnym 

nawadnianiu roślin ogrodniczych. Uzupełnienie wiedzy i przekazanie dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych 

rozwiązań, które mogą zostać zaimplementowane w gospodarstwach rolnych w zakresie nawadniania. Baza do 

wymiany doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi rolnikami, przybliżenie zagadnień związanych z Siecią na 

rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Relacja: 

Nagranie 3-odcinkowego filmu informacyjno-szkoleniowego obejmującego tematykę dotyczącą racjonalnego 

gospodarowania wodą  z wykorzystaniem nowoczesnych agrotechnik, w tym wykorzystania innowacyjnych 

rozwiązań w precyzyjnym nawadnianiu stworzonych przez polskich naukowców. Więcej 

Precyzyjne nawadnianie roślin ogrodniczych – kliknij w poniższe zdjęcia oby obejrzeć filmy 

Część 1:       Część 2: 

 

Część 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sir.odr.net.pl/13843-2/
https://www.youtube.com/watch?v=HHnt2ZHlbJo
https://www.youtube.com/watch?v=dGz6Z25TfF8
https://www.youtube.com/watch?v=XBhLoZYzf2U
https://czwa.odr.net.pl/
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61. Wsparcie cyfryzacji usług informacyjnych i doradczych dla rolników, mieszkańców obszarów 

wiejskich i podmiotów z otoczenia rolnictwa 
 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu 

 

Data: 2021 r. 

Forma: opracowanie 

 

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, jednostki doradztwa rolniczego, jednostki naukowo-

badawcze, przedsiębiorcy i instytucje z otoczenia rolnictwa. 

Cel: wsparcie cyfryzacji rolnictwa poprzez zwiększenie poziomu wiedzy oraz poprawę dostępności i możliwości 

efektywnego świadczenia usług informacyjnych i doradczych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przy 

wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.  

Relacja 

Przedmiotem operacji było przygotowanie opracowania dotyczącego pilotażowych e-usług, bazujących na 

koncepcji: "Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych dla transferu wiedzy i innowacji w 

rolnictwie". Usługi będą wykorzystywane przez rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, doradztwo rolnicze, 

jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorców do wspierania transferu wiedzy i innowacji. Dzięki 

przygotowywanym e-usługom nastąpi zwiększenie dostępności informacji, a także ułatwienie podejmowania 

decyzji w zakresie zarówno zarządzania gospodarstwem rolnym, produkcji i hodowli jak i współpracy w zakresie 

realizacji projektów i szeroko rozumianej wymiany wiedzy i dobrych praktyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdr.gov.pl/
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62. Dolnośląskie Partnerstwa ds. Wody 
 

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  

Data: I kwartał2021 r. 

Forma: spotkania  

 

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji 

publicznej, spółki wodnej, izby rolniczej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, jednostek 

naukowo-badawczych, rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, 

przedstawiciele podmiotów doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne 

podmioty  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 IV kwartale 2021 r. zorganizowano spotkania Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody na terenie powiatów: 

kamiennogórskiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, zgorzeleckiego, lubańskiego, 

lwóweckiego, dzierżoniowskiego, bolesławieckiego, wołowskiego, legnickiego, strzelińskiego, złotoryjskiego, 

karkonoskiego, jaworskiego, głogowskiego, lubińskiego, średzkiego, górowskim, polkowickiego, oławskiego, 

milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego, głogowskiego. 

➢ Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie głogowskim (28.10.2021) Więcej 

➢ Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie średzkim – II spotkanie w ramach Dolnośląskiego 

Partnerstwa ds. Wody (DPW) (15.10.2021) Więcej 

➢ Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu lubińskiego (25.10.2021) Więcej  

➢ Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu polkowickiego (21.10.2021) Więcej 

➢ Drugie spotkanie dotyczące projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wałbrzyskiego” (12.10.2021) 

Więcej 

➢ Drugie spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wołowskiego (22.10.2021) Więcej 

➢ Spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kamiennogórskiego (06.12.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu ząbkowickiego (19.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wałbrzyskiego (16.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu świdnickiego (29.11.2021)  Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kłodzkiego 24.11.2021 Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego (29.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lubańskiego (22.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu lwóweckiego (18.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu dzierżoniowskiego (04.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu bolesławieckiego (30.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wołowskiego (29.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu legnickiego (30.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu strzelińskiego (26.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu złotoryjskiego (15.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu karkonoskiego (22.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu jaworskiego (23.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody na terenie powiatu głogowskiego” (25.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody na terenie powiatu lubińskiego” (22.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu średzkiego (19.11.2021) Więcej Trzecie spotkanie w ramach 

projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody w powiecie górowskim” (15.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody na terenie powiatu polkowickiego” (18.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody na terenie powiatu oławskiego (17.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu milickiego” (15.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu oleśnickiego” (08.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu trzebnickiego” (09.11.2021) Więcej 

➢ III spotkanie w ramach projektu „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wrocławskiego” (04.11.2021) 

Więcej 

 

 

 

https://www.dodr.pl/sir/drugie-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-w-powiecie-glogowskim-28102021
https://www.dodr.pl/sir/drugie-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-w-powiecie-glogowskim-28102021
https://www.dodr.pl/sir/lokalne-partnerstwo-wodne-szansa-racjonalnej-gospodarki-wodnej-w-powiecie-sredzkim-ii-spotkanie-w-ramach-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-15102021
https://www.dodr.pl/sir/lokalne-partnerstwo-wodne-szansa-racjonalnej-gospodarki-wodnej-w-powiecie-sredzkim-ii-spotkanie-w-ramach-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-15102021
https://www.dodr.pl/sir/drugie-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-na-terenie-powiatu-lubinskiego-25102021
https://www.dodr.pl/sir/drugie-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-na-terenie-powiatu-polkowickiego-21102021
https://www.dodr.pl/sir/drugie-spotkanie-dotyczace-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-walbrzyskiego-12102021
https://www.dodr.pl/sir/drugie-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-wolowskiego-22102021
https://www.dodr.pl/sir/spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-kamiennogorskiego-06122021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-zabkowickiego-19112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-walbrzyskiego-16112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-swidnickiego-29112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-klodzkiego-24112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-klodzkiego-24112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-zgorzeleckiego-29112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-lubanskiego-22112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-lubanskiego-22112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-lwoweckiego-18112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-dzierzoniowskiego-04112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-boleslawieckiego-30112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-wolowskiego-29112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-legnickiego-30112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-strzelinskiego-26112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-zlotoryjskiego-15112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-karkonoskiego-22112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-jaworskiego-23112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-na-terenie-powiatu-glogowskiego-25112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-na-terenie-powiatu-lubinskiego-22112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-na-terenie-powiatu-sredzkiego-19112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-na-platformie-zoom-dotyczace-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-gorowskim-15112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-na-platformie-zoom-dotyczace-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-w-powiecie-gorowskim-15112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-na-terenie-powiatu-polkowickiego-18112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-na-terenie-powiatu-polkowickiego-18112021
https://www.dodr.pl/sir/iii-spotkanie-dolnoslaskiego-partnerstwa-ds-wody-na-terenie-powiatu-olawskiego-17112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-milickiego-15112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-olesnickiego
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-trzebnickiego-09112021
https://www.dodr.pl/sir/trzecie-spotkanie-w-ramach-projektu-dolnoslaskie-partnerstwo-ds-wody-dpw-na-terenie-powiatu-wroclawskiego-04112021
http://www.dodr.pl/
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63.  „Lokalnego Partnerstwa ds. Wody (LPW) w Małopolsce” - Wieloletnie plany na rzecz gospodarki 

wodą w rolnictwie, reportaże 
 

Organizator: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Karniowicach 
 

Data: 2021 r. 

Forma: Wieloletnie plany, reportaże 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, administracji 

publicznej, lasów państwowych, parków narodowych i krajobrazowych, spółek wodnych, instytutów naukowych, 

uczelni rolniczych, organizacji pozarządowych, rolnicy, właściciele stawów rybnych, przedstawiciele podmiotów 

doradczych, przedsiębiorcy mający oddziaływanie na stan wód na danym terenie, inne podmioty i osoby 

zainteresowane tematem, mieszkańcy województwa małopolskiego. 

Cel: wsparcie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie 

gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.  Wzajemne poznanie 

zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków LPW,   identyfikacja  problemów w 

obszarze zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich  oraz 

potencjalnych możliwości ich rozwiązania a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki 

wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich.    

Relacja: 

W ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w 

Małopolsce” opracowano Wieloletnie plany na rzecz 

gospodarki wodą w rolnictwie dla poszczególnych grup 

powiatów w województwie małopolskim, w konfiguracji:  

1. powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki;  

2. powiaty: nowotarski, suski, tatrzański;  

3. powiaty: myślenicki, oświęcimski, wadowicki;  

4. powiaty: dąbrowski, tarnowski;  

5. powiaty: bocheński, brzeski;  

6. powiaty: olkuski, chrzanowski,  

7. Powiaty: krakowski, wielicki oraz  

8. powiaty: miechowski i proszowicki.  

 

Grupy te uwzględniają podobieństwa uwarunkowań geograficznych i ekonomiczno-społecznych prowadzenia 

działalności rolniczej oraz problemów związanych z korzystaniem z wód podziemnych i powierzchniowych w 

obrębie powiatów. Przedmiotowe plany mogą okazać się pomocne w procesie decyzyjnym w ramach ubiegania 

się o środki na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych, w sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniami 

mieszkańców. Poszczególne plany dostępne są on-line – zapraszamy do zapoznania się z nimi. 

Kliknij tutaj i pobierz Wieloletnie plany na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla poszczególnych grup 

powiatów w województwie małopolskim 

 

Jednocześnie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach we współpracy z Telewizją 

Polską S.A. – Oddziałem Terenowym w Krakowie zrealizował nagrania dotyczące gospodarki wodnej w obrębie 

poszczególnych powiatów województwa małopolskiego. Kampania edukacyjno-informacyjna, zrealizowana w 

ramach operacji „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce”, składa się z 8 audycji TV (reportaży) 

wyemitowanych na antenie TVP3 Kraków. Poszczególne reportaże dostępne są on-line. Obejrzyj reportaże 

 

 

 

https://modr.pl/aktualnosc/wieloletnie-plany-na-rzecz-gospodarki-woda-w-rolnictwie-opracowane-w-ramach-lokalnego
https://modr.pl/aktualnosc/wieloletnie-plany-na-rzecz-gospodarki-woda-w-rolnictwie-opracowane-w-ramach-lokalnego
https://modr.pl/aktualnosc/reportaze-w-tvp3-krakow-w-ramach-lokalnego-partnerstwa-ds-wody-lpw-w-malopolsce-dostepne
https://modr.pl/
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64. Lokalne Partnerstwo  ds. Wody (LPW) w woj. lubelskim – podsumowanie działań w 2021 r. 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: 2021 r. 

Forma: Spotkania, konferencja 

 

Grupa docelowa: przedstawiciele Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele 

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 

miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w 

zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. 

Relacja: 

Na początku  2021 r.  LODR w Końskowoli przeprowadził konferencję i 5 szkoleń online, które miały na celu 

przygotowanie regionalnego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne. Szkolenia prowadzili specjaliści z Katedry 

Hydrologii i Klimatologii UMCS, Instytutu Ogrodnictwa – PIB, PGW WP, NFOŚIGW, zajmujący się problematyką 

racjonalnego gospodarowania wodą jak i sposobem jej finansowania. Spotkania miały na celu zainicjowanie 

tworzenia się Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie lubelskim. W III i IV kwartale 2021 zostały 

przeprowadzone kolejne spotkania, w których uczestniczyli, jak poprzednio, przedstawiciele administracji 

publicznej, nauki, doradztwa rolniczego, organizacji mających związek z gospodarką wodną,  przedsiębiorcy i 

producenci rolni. Podczas spotkań, poza kwestiami tworzenia LPW, poruszane były zagadnienia adaptacji 

rolnictwa do zmian klimatu, małej retencji, melioracji wodnych, systemów nawodnieniowych, prawa wodnego oraz 

źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej. Problematykę tę na poszczególnych 

spotkaniach omawiał koordynator ds. Lokalnych Partnerstw Wodnych z ramienia LODR w Końskowoli p. Karol 

Kłopot. Wnioski po odbytych spotkaniach: 

Każdy region rolniczy ma swoją specyfikację dotyczącą gospodarowania wodą. Są regiony, w których priorytetem 

jest nawadnianie upraw (np. powiat Opolski), a w innych lokalna melioracja odwodnieniowa (powiat Parczewski). 

We wszystkich powiatach które dotychczas uczestniczyły w spotkaniach jest potrzeba upowszechnienie dobrych 

praktyk optymalizujących racjonalne gospodarowanie wodą. Poprawy wymaga również infrastruktura 

melioracyjna (nawodnieniowo-odwodnieniowa). Śmiało można stwierdzić, że w każdym powiecie istnieje potrzeba 

wprowadzenia programów naprawczych. 

Uczestnicy spotkań wykazali zainteresowanie problematyką gospodarowania wodą w rolnictwie i tworzeniem 

LPW. Jednak obecny stan prawny nie sprzyja zawiązywaniu się nowych struktur. Ograniczeniem są 

skomplikowane i wieloetapowe procedury administracyjne, przy podejmowaniu działań (np. uzyskanie zgody, bądź 

pozwolenia na budowę urządzeń wodnych). Widoczne są również ograniczenia wynikające z małej ilości i 

możliwości wykonawczych lokalnie działających spółek wodnych. Lepsze dofinansowanie tych jednostek 

poprawiłoby prace serwisowe na urządzeniach melioracji szczegółowej zabezpieczając tym samym tereny 

rolnicze ulegające rokrocznym podtopieniom. Jednym z ważniejszych zadań mających wpływ na poprawę 

funkcjonowania gospodarki wodnej danego terenu jest uproszczenie pozyskiwania środków finansujących te 

inwestycje. Uczestnicy spotkań najczęściej zwracali uwagę na procedury związane z finansowaniem. Więcej 

informacji, w tym plany związane z gospodarką wodną na najbliższy czas mające wpływ na zawiązywanie 

się LPW 

Kliknij tutaj i obejrzyj  film opracowany w ramach przedmiotowego projektu „Systemy i metody retencji 

wody na obszarach wiejskich  

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2106-lokalne-partnerstwa-do-spraw-wody-w-wojewodztwie-lubelskim-podsumowanie-roku-2021
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2106-lokalne-partnerstwa-do-spraw-wody-w-wojewodztwie-lubelskim-podsumowanie-roku-2021
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir/2106-lokalne-partnerstwa-do-spraw-wody-w-wojewodztwie-lubelskim-podsumowanie-roku-2021
https://www.youtube.com/watch?v=YnTlr4otc7k
https://www.youtube.com/watch?v=YnTlr4otc7k
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/
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65. Lokalne Partnerstwa ds. Wody – woj. lubuskie 

 

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Miejsce: Wiejce, Gorzów Wlkp., Brzeźnica, Henryków, Zielona Góra, 

Pszczew 

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: 

W IV kwartale 2021 r. odbyło się w sumie 11 spotkań, po dwa spotkania w powiecie: międzyrzeckim, gorzowskim, 

krośnieńskim, żagańskim, zielonogórskim oraz jedno spotkanie podsumowujące dotyczące projektu Lokalnych 

Partnerstw Wodnych (LPW) na terenie przedmiotowych powiatów województwa lubuskiego. Wzięło w nich udział 

w sumie 324 uczestników zainteresowanych współpracą w ramach LPW. Podczas spotkań przedstawione zostały 

zasadnicze problemy związane z wykorzystaniem wody w rolnictwie oraz zrecenzowane potrzeby danego powiatu 

w zakresie planowanych inwestycji wodnych. Uczestnicy spotkań zostali zapoznani z dokumentami niezbędnymi 

do utworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych na terenie danego powiatu. 

W ramach zorganizowanych trzecich z kolei spotkań z przedstawicielami poszczególnych powiatów została 

przedstawiona prelekcja dr Wandy Czyżewskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego pn.: „Plany rolno-środowiskowe 

w ramach operacji Lokalne Partnerstwo ds. wody”. Drugim prelegentem w ramach przedmiotowych spotkań był 

dr inż. Jakub Kostecki z Uniwersytetu Zielonogórskiego (Instytut Inżynierii środowiska). Dr Kostecki przedstawił 

prezentację pn.: „Poldery – sposób przeciwdziałania skutkom suszy”. W spotkaniach ponadto wzięli udział 

przedstawiciele LODR  w Kalsku, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskiej Izby 

Rolniczej, Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz terytorialnych władz samorządowych, zarządów zlewni, 

nadleśnictw i spółek wodnych. 

Zwieńczeniem operacji, było zorganizowanie w dniu 

17 listopada 2021 r. w Pszczewie spotkania 

podsumowującego dla wszystkich pięciu powiatów, 

w którym udział wzięło 79 uczestników. Na spotkaniu 

obecny był Pan Jarosław Wiśniewski, Zastępca 

Dyrektora w Departamencie Klimatu i Środowiska 

MRiRW jak również uczestnicy poprzednich spotkań 

ze wszystkich powiatów, które dotychczas zostały 

objęte partnerstwem (powiat: świebodziński, 

międzyrzecki, gorzowski, krośnieński, żagański i 

zielonogórski). Spotkanie cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. dalszego funkcjonowania 

partnerstw oraz ich zawiązania od strony organizacyjno-prawnej, planów inwestycji które powstaną w każdym 

powiecie oraz funduszy jakie będą przeznaczone na poszczególne inwestycje związane z gospodarowaniem wodą. 

Gość spotkania Pan Jarosław Wiśniewski odpowiadał na wszelkie pytania i wątpliwości związane z inicjatywą 

powstania LPW a później możliwością uzyskania dofinansowania na inwestycje dot. gospodarki wodnej. Więcej 

https://www.lodr.pl/innowacje/1396-lokalne-partnerstwo-wodne-pszczew-17-listopada-2021
https://lodr.pl/
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66. Podsumowanie projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody w 2021 roku w województwie 

warmińsko-mazurskim 
 

Organizator: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Olsztynie 
 

Data: 2021 r. 

Forma: Spotkania, raport, film, konferencja online 

Grupa docelowa: rolnicy, przedstawiciele jednostek doradztwa rolniczego, pracownicy firm i jednostek 

działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele nauki, przedstawiciele samorządu terytorialnego i samorządu 

rolniczego, podmioty publiczne, spółki wodne, przedstawiciele lasów państwowych, organizacje pozarządowe, 

przedstawiciele  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ,oraz osoby zainteresowane tematem. 

Cel: zintegrowanie środowiska, poprzez zakładanie Lokalnych Partnerstw ds. 

Wody w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki 

wodną na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.   

Relacja: 

Działania podejmowane przez WMODR w ramach projektu LPW: Zorganizowano 

29 spotkań tematycznych z ekspertami dla rolników i mieszkańców obszarów 

wiejskich oraz podmiotów działających na szczeblu regionalnym i lokalnym w 

zakresie racjonalnego gospodarowania wodą (część w formie stacjonarnej oraz 

ze względu na sytuację epidemiologiczną część w formie telekonferencji), w których uczestniczyło łącznie ponad 

500 osób.  Spotkania obejmowały następującą tematykę: zasady korzystania z wód; upowszechnianie dobrych 

praktyk w zakresie oszczędzania wody, retencji oraz racjonalnego gospodarowania wodą na wszystkich etapach 

produkcji rolnej; eksploatacji urządzeń melioracji wodnych; nawadniania w gospodarstwie; przydomowych 

oczyszczalni ścieków; dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych inwestycji związanych z gospodarką 

wodną, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego.  

Zrealizowano filmy promujące innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki gospodarowania wodą w powiatach z 

udziałem przedstawicieli instytucji oraz rolników (obejrzyj film) 

Wykonano badania teledetekcyjnych w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii 

dronowej, w celu pozyskania informacji na temat stanu zasobów wodnych regionu; 

Przeprowadzono ankietyzację wśród rolników i pracowników urzędów w powiatach objętych projektem, celem 

wstępnego rozpoznania obszaru pod kątem posiadanych zasobów i działań związanych z gospodarką wodną; 

We współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sporządzono raporty końcowe 

pn. Wieloletnie Plany Działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody dla 9 powiatów uczestniczących w projekcie, które 

mogą okazać się pomocne w procesie ubiegania się o środki na inwestycje z różnych źródeł zewnętrznych, w 

sposób właściwy i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. 

Diagnoza regionu Warmii i Mazur pod względem gospodarki wodnej 

W 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim LPW utworzone zostały w 9 powiatach, m.in.: mrągowskim, 

ełckim, oleckim, giżyckim, działdowskim, nowomiejskim, olsztyńskim, iławskim oraz bartoszyckim. 

Przeprowadzone podczas trwania projektu spotkania wskazały, iż każdy powiat charakteryzuje się odmienną 

specyfiką, pod względem zgłaszanych problemów oraz oczekiwań inwestycyjnych. Zgłaszane przez uczestników 

spotkań problemy dotyczyły m. in.: konieczności zmodernizowania, a także budowy sieci wodno-kanalizacyjnej; 

przeglądu i oceny stanu istniejących melioracji podstawowych i szczegółowych; modernizacji istniejących sieci 

melioracji (melioracje odwadniająco-nawadniające); zwiększenia retencji wodnej w krajobrazie; renaturyzacji 

lokalnych rzek i potoków; rozwiązania problemu dotyczącego oczyszczania rowów i eksploatacji urządzeń 

melioracyjnych. 

Podsumowaniem projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w 2021 roku była konferencja zorganizowana 

przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 8 grudnia pn. ,,LPW na lokalne 

problemy wodne – podsumowanie działań w 2021 roku’’.  Program webinarium obejmował szereg tematów 

związanych m.in. z przedstawieniem założeń związanych z działaniem LPW w przyszłej perspektywie, kwestii 

przeznaczenia na cele funkcjonowania LPW funduszy z Krajowego Planu Odbudowy oraz sposobu finansowania 

inwestycji związanych z gospodarką wodną regionu. W programie znalazły się również zagadnienia dotyczące 

błękitno-zielonej infrastruktury, praktyk wspierających gospodarkę wodną na obszarach wiejskich, w tym 

wykorzystania teledetekcji przy zastosowaniu dronów do wspomagania decyzji w rolnictwie. Ponadto 

zaprezentowano i omówiono wyniki badań z opracowanych Wieloletnich planów działania LPW. 

https://wmodr.pl/sir/operacje-wlasne-sir/lokalne-partnerstwa-ds-wody
https://www.wmodr.pl/
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67. Poza miastem - doradztwo i praktyka rolnicza 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: Audycje radiowe 

 

Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby 

zainteresowane tematyką. 

Cel: wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzanie współpracy pomiędzy 

doradztwem a praktyką rolniczą w województwie wielkopolskim.  

Relacja: 

Fotowoltaika i przydomowa turbina wiatrowa – czy są opłacalne i warto z nich 

korzystać? W audycji zaprezentowano 2 gospodarstwa, które od lat korzystają z tego 

rozwiązania – gospodarstwa Pana Marcina Krawczyka, który oprócz paneli 

fotowoltaicznych, korzysta także z przydomowej turbiny wiatrowej oraz gospodarstwa 

Pana Bronisława Zybały, który zajmuje się hodowlą trzody chlewnej, zaś sześć lat temu 

zamontował panele fotowoltaiczne na dachu swojego domu, dzięki czemu jego opłaty 

za prąd zdecydowanie zmalały. Kliknij tutaj i obejrzyj audycję  

Ranczo Kacperkowo i jedyna biogazownia w powiecie obornickim. W jaki sposób 

zwierzęta mogą pomóc dzieciom? Czy prowadząc zagrodę ze zwierzętami można 

uzyskać dofinansowanie? A ponadto dlaczego warto posiadać biogazownię w swoim 

gospodarstwie? Ranczo Kacperkowo we wsi Wychowaniec działa od kilkunastu 

miesięcy. Na terenie rancza jest prawie 400 zwierząt, w tym owce, barany, osiołek, konie 

czy nawet emu! W audycji przedstawiono również gospodarstwo Pana Romana 

Walkowskiego, który zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Oprócz tego Pan Roman 

posiada także biogazownię i opowiedział nam o zaletach takiego rozwiązania. Kliknij 

tutaj i obejrzyj audycję 

Biogazownie rolnicze – do czego służą i czy warto je posiadać? Jaką rolę odgrywają 

biogazownie rolnicze i czy warto je posiadać w swoim gospodarstwie? W audycji 

zaprezentowano gospodarstwo Pana Karola Janasa, który na co dzień zajmuje się 

uprawą pomidorów, a do tego postanowił wybudować własną biogazownię. Ponadto 

zaprezentowano również biogazownię, która znajduje się na terenie Rolno-

Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie. Kliknij tutaj i obejrzyj 

audycję 

Precyzyjne rolnictwo oraz uprawa rabarbaru i roślin ozdobnych. Tak robi się to w 

Wielkopolsce. Gospodarstwo Pana Piotra Łukaszewskiego, które należy do Sieci 

Gospodarstw Demonstracyjnych WODR. Pan Piotr razem z synem wprowadza 

różnorodne innowacje przy pracy na polach, stosując rolnictwo precyzyjne. Ponadto, 

posiada bogaty park maszyn, które wykorzystuje także poza pracami na swoim polu – 

oferując je jako usługi innym rolnikom. Gospodarstwo Pana Marcina Sołtysiaka, który 

opowiedział o uprawie rabarbaru. Ponadto przedstawiono działania Pani Karoliny 

Jańczak, która zajmuje się uprawą roślin ozdobnych takich jak trawy, byliny czy kwiaty. 

Kliknij tutaj i obejrzyj audycję 

Nowoczesne gospodarstwa z południowej Wielkopolski. Jednym z nich jest 

gospodarstwo Państwa Kaźmierczaków, które jest zlokalizowane we wsi Kuchary, gdzie 

uprawia się pomidory malinowe. Ponadto, w odcinku zaprezentowano także 

gospodarstwo Państwa Walczaków, którzy zajmują się uprawą pomidorów i truskawek. 

Kliknij tutaj i obejrzyj audycję  

 

https://poznan.tvp.pl/57244536/30112021
https://poznan.tvp.pl/27471161/14122021
https://poznan.tvp.pl/27471161/14122021
https://poznan.tvp.pl/56964619/16112021
https://poznan.tvp.pl/56964619/16112021
https://poznan.tvp.pl/56731736/02112021
https://poznan.tvp.pl/56395683/12102021
https://www.wodr.poznan.pl/index.php
https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10455-fotowoltaika-i-przydomowa-turbina-wiatrowa-czy-sa-oplacalne-i-warto-z-nich-korzystac
https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10422-ranczo-kacperkowo-i-jedyna-biogazowania-w-powiecie-obornickim
https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10415-biogazownie-rolnicze-do-czego-sluza-i-czy-warto-je-posiadac
https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10357-precyzyjne-rolnictwo-oraz-uprawa-rabarbaru-i-roslin-ozdobnych-tak-robi-sie-to-w-wielkopolsce
https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10331-poza-miastem-doradztwo-i-praktyka-rolnicza
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68. Cykl filmów  w zakresie doskonalenia produkcji zwierzęcej 

 

Organizator: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

Data: IV 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. Filmy instruktażowe 

to przekazywanie wiedzy i informacji merytorycznych potrzebnych rolnikom. Ułatwienie wymiany wiedzy fachowej 

w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie. Upowszechnienie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji, 

ukazująca dobre praktyki. 

Relacja: 

W IV kwartale 2021 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zrealizował ostatni materiał filmowy 

z cyklu filmów  w zakresie doskonalenia produkcji zwierzęcej pn.  „Wykorzystanie zwierząt gospodarskich 

w ochronie przyrody”. 

Kliknij tutaj i obejrzyj film pn. „Wykorzystanie zwierząt gospodarskich w ochronie przyrody”   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IWkN6mD63Zg
https://www.youtube.com/watch?v=IWkN6mD63Zg
http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/
https://www.youtube.com/watch?v=IWkN6mD63Zg
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69. Konkurs Innowacyjna Wieś 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: 2021 r. 

Forma: Konkurs, film, publikacja 

 

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

rolniczego, osoby zainteresowane tematyką 

Cel: promowanie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich oraz pokazanie wpływu i znaczenia działań 

innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, dla rozwoju przestrzeni wiejskiej. Znalezienie i wyróżnienie rolników i innych mieszkańców obszarów 

wiejskich Wielkopolski, którzy podzielą się wprowadzonymi w swoich działalnościach innowacyjnymi praktykami. 

Przyczyni się to do aktywizacji rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Wielkopolski do kreatywnego 

myślenia i wprowadzania ich w czyn. 

Relacja: 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował konkurs, którego celem była promocja i 

wspieranie znaczenia działań innowacyjnych prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni wiejskiej.  

Czym jest innowacyjna wieś? Kliknij tutaj i obejrzyj materiał filmowy wprowadzający w temat konkursu. 

Komisja Konkursowa spośród przesłanych zgłoszeń wyłoniła zwycięzców i przyznała wyróżnienia: 

I nagroda – Pan Karol Janas, powiat kaliski – obejrzyj film 

II nagroda – Pani Marzena i Pan Jacek Bąkowscy, powiat kaliski – obejrzyj film 

III nagroda – Pan Maciej Kazek, powiat pilski – obejrzyj film 

wyróżnienie – Pan Adam Warnke, powiat czarnkowsko-trzcianecki; Pani Ilona Michalak, powiat koniński; Pan Piotr 

Pietrzykowski, powiat koniński - obejrzyj film 

 

W ramach projektu wydana została publikacja „Innowacyjna wieś”, której celem jest 

rozpowszechnienie dobrych praktyk innowacyjności na obszarach wiejskich. Wskazuje, że 

innowacyjnością są nie tylko nowe metody i technologie produkcji, ale także wykorzystanie 

dawnych, znanych już długo metod, procesów i technologii w nowej formie. Pokazuje, że 

innowacja na wsi jest często powrotem do tradycji w oparciu o nowe wyzwania i pogłębioną 

wiedzę. Innowacje tworzą ludzie dla ludzi i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, które 

mają ułatwić funkcjonowanie i ulepszyć ich życie. Kliknij tutaj i pobierz publikację 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQKtviRXrAo
https://www.youtube.com/watch?v=jydRs014SkE
https://www.youtube.com/watch?v=T1FoxGbM45k
https://www.youtube.com/watch?v=kwVK3aIs6V0
https://www.youtube.com/watch?v=T1FoxGbM45k
https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/innowacyjna-wies.pdf
https://www.wodr.poznan.pl/index.php
https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/innowacyjna-wies.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yQKtviRXrAo
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70. Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę 

 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: Film  

 

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: 

Film przedstawia dobre przykłady przetwórstwa na niewielką skalę. To film edukacyjny mogący być inspiracją dla 

producentów rolnych w kierunku dywersyfikacji dochodów w gospodarstwie rolnym.  

Kliknij tutaj i obejrzyj film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=smMJ41MzcN8
https://www.wodr.poznan.pl/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=smMJ41MzcN8
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71. Nauka doradza praktyce rolniczej - Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie 

 

Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie 

 

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: film 

 

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele doradztwa rolniczego, osoby 

i instytucje zainteresowane tematem. 

Cel: upowszechnianie wiedzy o niekorzystnych skutkach zmian klimatu oraz o  innowacyjnych rozwiązaniach 

w zakresie gospodarowania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie i emisję 

filmów krótkometrażowych/prezentacji multimedialnych, których prelegentami będą przedstawiciele nauki 

działającej na rzecz obszarów wiejskich, a także praktycy. Transfer wiedzy i innowacji odpowiadających bieżącym 

problemom występującym w rolnictwie, w tym szczególnie związanych z niedoborem wody.  

Relacja: 

Film pt. „Wademekum gospodarowania wodą w rolnictwie” składa się z 2 części: pierwsza część dotyczy 

interpretacji zapisów Prawa wodnego odnośnie gospodarowania zasobami wody przez rolników, zaś druga część 

dotyczy retencji wodnej, która jest kluczowym elementem w realizacji wymogów Prawa wodnego. 

część 1 Interpretacja wybranych zagadnień Prawa wodnego – obejrzyj film 

Nowe Prawo wodne, a w nim wymagania 

związane z korzystaniem z wód przez rolników, 

weszło w życie 1 stycznia 2018 r. Od tego czasu 

akt ten był już kilkukrotnie nowelizowany. 

Interpretacja przepisów zawartych w tym 

dokumencie cały czas stanowi problem dla 

rolników i osób chcących korzystać z wód do 

nawadniania swoich upraw. W naszym materiale 

filmowym doktor Bogumił Nowak, Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu odpowie na pytania najczęściej 

zadawane przez rolników. 

 

część 2 Retencja wodna kluczowym elementem w realizacji wymogów Prawa wodnego – obejrzyj film 

Na tle innych państw europejskich nasz kraj 

należy do najuboższych w wodę. W Polsce 

retencjonujemy tylko 6,5% średniorocznego 

odpływu z rzek. W Europie poziom retencji wynosi 

średnio 20%, zaś w niektórych krajach, np. w 

Hiszpanii aż 40%! Ponieważ na skutek zmian 

klimatycznych coraz częściej będziemy mieć do 

czynienia z długotrwałymi suszami naprzemiennie 

występującymi z powodziami, ważne jest, by 

przygotować się zarówno na okres deficytu wody, 

jak i na czas gwałtownych wezbrań. Musimy 

zaadoptować się do nowych warunków i nauczyć 

się gospodarowania wodą czyli przechwytywać 

wodę, kiedy jest jej za dużo, i zatrzymywać ją na czas, kiedy jest jej za mało. Doktor Bogumił Nowak – Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaprezentuje w filmie przykłady rozwiązań związanych 

z retencjonowaniem wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=jp8A7Mbe_vo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Oe6pWeW30BA
http://www.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=jp8A7Mbe_vo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Oe6pWeW30BA
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72. Vademecum Rolnika 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: Materiał drukowany  

 

Grupa docelowa: rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, mieszkańcy obszarów wiejskich i osoby 

zainteresowane tematyką. 

Cel: ułatwianie transferu wiedzy w zakresie nowoczesnego chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach. 

Relacja: 

W ramach projektu wydano 4 artykuły: 

 

Zielononóżki kuropatwiane posiadają szereg cech behawioralnych, 

przystosowawczych, predysponujących je do chowu ekstensywnego, gdzie 

główny nacisk kładzie się na wysokie wartości odżywcze i jakość produktów, 

ale także na szeroko rozumiany dobrostan. Publikacja została poświęcona 

hodowli i użytkowaniu tej rasy. Przeczytaj artykuł 

 

 

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Skąd biorą się ryby na 

wigilijnym stole? Akwakultura, czyli ile ryb hodujemy w Polsce? Ile ryb 

spożywamy w Polsce? Przeczytaj artykuł 

 

 

 

 

Króliki są najwcześniej udomowionymi zwierzętami spośród zwierząt 

futerkowych. Najbardziej popularnym celem utrzymywania tych zwierząt jest 

pozyskiwanie mięsa o dużych walorach smakowych oraz zdrowotnych. 

W publikacji omówiono zagadnienia związane z warunkami utrzymania królików, 

żywieniem oraz zasadami higieny i profilaktyki. Przeczytaj artykuł 

 

 

W Polsce najbardziej popularną rasą użytkową gęsi jest gęś biała kołudzka, 

która wywodzi się bezpośrednio od gęsi białej włoskiej. W publikacji 

porównano gęsi rodu nieśnego W11 oraz mięsnego W33. Omówiono 

warunki utrzymania gęsi oraz wymagania żywieniowe. Przeczytaj artykuł 

 

 

 

 

https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/hodowla-zielononozek-kuropatwianych.pdf
2.%09https:/www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/porozmawiajmy-o-karpiu.pdf
3.%09https:/www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/chow-krolikow.pdf
4.%09https:/www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/hodowla-i-chow-gesi.pdf
https://www.wodr.poznan.pl/index.php
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73. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: publikacja  

 

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: 

Wieś znana obecnie nie opiera się jedynie na filarze produkcji rolniczej. Wpływ na nią mają oferowane produkty i 

usługi, często innowacyjne. Do takich przykładów należy niewątpliwie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, 

której ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych (materialnych i 

niematerialnych). Zagrody edukacyjne są szansą na różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach 

wiejskich, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, wzbogaceniu wiedzy o pochodzeniu żywności, a także 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Publikacja pokazuje, jak w atrakcyjny sposób w Wielkopolskich 

Zagrodach Edukacyjnych można przekazać wiedzę w tym zakresie, jednocześnie dobrze się bawiąc i obcując ze 

środowiskiem wsi.  

 

Kliknij tutaj i pobierz publikację „Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce” 

 

 

 

https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/zagrody-edukacyjne-w-wielkopolsce.pdf
https://www.wodr.poznan.pl/index.php
https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/zagrody-edukacyjne-w-wielkopolsce.pdf
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74. Lokalne partnerstwa ds. wody na Mazowszu 

 

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Data: 2021 r. 

Forma:  Konferencja, spotkania szkoleniowe, wyjazd studyjny, filmy, 

ekspertyzy 

 

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 miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami 

i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.   

Relacja: 

W województwie mazowieckim integrację lokalnych społeczności związanych z sektorem rolniczym do 

podejmowania wspólnych działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodnej rozpoczęto od organizacji 

28 i 29 stycznia 2021 r. konferencji online pt. „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”. W ramach 

konferencji zwrócono uwagę na: przemyślaną i racjonalną gospodarkę wodną w kontekście przewidywanego 

wpływu klimatu na rozkład opadów oraz intensywnego rozwoju rolnictwa, upowszechnianie praktyk rolniczych 

zwiększających retencje glebową, wskazanie niezbędnych procedur formalno-administracyjnych, które należy 

spełnić by móc korzystać z wód, przedstawienie ogólnej wizji funkcjonowania Lokalnych partnerstw ds. wody. 

Kolejnym etapem realizacji projektu była realizacja spotkań szkoleniowych w skali lokalnej, czyli w każdym 

powiecie województwa mazowieckiego. Tematyka szkoleń dotyczyła racjonalnej gospodarki wodą w krajobrazie 

rolniczym, a same spotkania miały na celu zaktywizowanie lokalnych społeczności do zaplanowania i podjęcia 

działań na rzecz poprawy gospodarki wodnej w skali powiatu. Podczas spotkań szkoleniowych zostały 

przedstawione warunki hydrologiczne danego powiatu oraz został wskazany potencjał omawianego obszaru do 

retencji wód. Na podstawie modeli hydrologicznych określono, które miejsca w skali powiatu są najbardziej 

narażone na suszę, a które mogłyby najskuteczniej retencjonować wodę w środowisku. 

W celu zaprezentowana ścieżki administracyjno-prawnej, jaką należy pokonać w celu uzyskania odpowiednich 

zgód wodnoprawnych dla inwestycji służących do retencjonowania wód, przeprowadzono kolejny cykl szkoleń we 

wszystkich powiatach województwa mazowieckiego: „Proces inwestycyjny w retencjonowaniu wód okiem 

praktyka-jak się przygotować do realizacji”, „Zastosowanie przepisów ustawy Prawo wodne w praktyce - 

propozycje działań inwestycyjnych, wpierających 

retencjonowanie wody na potrzeby rolnictwa”, „Postępowania w 

sprawie uzyskania zgód wodnoprawnych -wymogi prawne, 

procedury, potrzebne dokumenty w kontekście działalności 

rolniczej”. Ostatni cykl szkoleń dotyczył nawadniania roślin, a na 

spotkaniach przekazano słuchaczom wiele cennych informacji. 

W celu zaprezentowania skutecznych sposobów retencji wody, 

łączących zarówno interesy rolników jak i ochrony przyrody 

zorganizowano w dniach 19-20.10.2021 r. wyjazd studyjny pt. 

„Mała retencja-duże korzyści dla przyrody i rolnika” do 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

W ramach operacji nagrano także cykl 5 filmów poruszających 

najważniejsze zagadnienia związane z ochroną i wykorzystaniem wód na cele rolnicze.  

Ostatnią formą realizacji  projektu było opracowanie 8 ekspertyz zawierających: diagnozę stanu zasobów 

wodnych, identyfikujących potrzeby i problemy w zakresie gospodarki wodnej, propozycje inwestycji oraz 

lokalnych działań do podjęcia w powiecie w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie. Więcej 

https://modr.mazowsze.pl/sir/3211-lokalne-partnerstwa-ds-wody-na-mazowszu
https://modr.mazowsze.pl/
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75. Lokalne Partnerstwo ds. Wody – woj. wielkopolskie 

 

Organizator: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  

Data: IV kwartał 2021 r. 

Forma: publikacja  

 

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

rolniczego, przedstawiciele administracji samorządowej, przedstawiciele spółek wodnych. 

Cel: rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, 

stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i 

wykorzystania w okresach niedoboru. 

Relacja: 

Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje tematy: 

➢ Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali 

pola 

➢ Jak zatrzymać wodę na polu? Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną 

➢ Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa 

➢ Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych 

➢ Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie 

➢ Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania 

➢ Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji 

➢ Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych 

➢ Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji 

wodnych 

➢ Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych 

➢ Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych 

 

Inicjatywa dotycząca tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) ma na celu zainicjowanie współpracy oraz 

stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki 

wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Ideą LPW jest tworzenie sieci 

efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich na poziomie lokalnym, związanymi ze zwiększeniem retencji w różnych jej formach. 

 

 

 

 

Kliknij tutaj i pobierz publikację 

 

 

 

 

 

 

https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/gospodarka-woda-w-wielkopolsce.pdf
https://www.wodr.poznan.pl/index.php
https://www.wodr.poznan.pl/downloads/sir/publikacje/gospodarka-woda-w-wielkopolsce.pdf
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76. Współdziałanie na rzecz rozwoju mazowieckiej wsi 

 

 

Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  

Data: IV kwartał.2021 r. 

Forma:  film 

 

Grupa docelowa: rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy, przedstawiciele doradztwa 

rolniczego, osoby zainteresowane tematem. 

Cel: podniesienie świadomości producentów i przedsiębiorców rolnych w zakresie korzyści jakie daje wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań i współpracy między nauką i praktyką.  

Relacja: 

O tym, że uczymy się na przykładzie doświadczeń innych, nikogo przekonywać nie trzeba. MODR Warszawa 

przedstawia korzyści, jakie daje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz współpracy między nauką i praktyką co 

wydaje się najlepszym sposobem na budowanie świadomości i inicjowanie potrzeby rozwoju własnych 

gospodarstw. Pokazuje przykłady producentów i przedsiębiorców rolnych, którzy w swoim rejonie są liderami, a 

ich wyniki ekonomiczne i produkcyjne będą stanowiły najlepszy przykład i wzór do naśladowania. Więcej 

 

Kliknij tutaj i obejrzyj materiał filmowy 

  

 

 

 

 

 

 

https://modr.mazowsze.pl/sir/3202-sukces-ktory-inspiruje
https://www.youtube.com/watch?v=1ZjZnHAM410
https://www.youtube.com/watch?v=1ZjZnHAM410
https://modr.mazowsze.pl/
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77. Od pola do stołu – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego 

 

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach 
 

Data: 2021 r. 

Forma: Film krótkometrażowy 

 

 

Grupa docelowa: potencjalni członkowie grup operacyjnych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, 

pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego. 

Cel: prezentacja i wspieranie innowacji w rolnictwie, w tym w produkcji i przetwórstwie w gospodarstwach 

dostarczających żywność bezpośrednio do konsumenta, co wpisuje się do tegorocznego naboru w ramach 

działania "Współpraca" skierowanego do powstających grup operacyjnych, których celem jest skrócenie łańcucha 

dostaw. Zaprezentowanie dobrych praktyk sprzedaży z gospodarstw rolnych oraz inicjatyw promujących ww. 

sprzedaż m.in. łódzki e-bazarek. Założone cele wpłyną na podwyższenie wiedzy potencjalnych członków grup 

operacyjnych, rolników, przetwórców i doradców rolnych dotyczącej wdrażania innowacji w rolnictwie oraz 

pozyskiwania środków w ramach działania "Współpraca".   

Relacja: 

W filmie udział wzięli: 

prof. Grażyna Budryn - Dyrektor Instytutu Technologii i Analizy Żywności - Politechnika Łódzka 

Tomasz Kopera - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 

Monika Lasoń - GROSER - Grodziskie Sery Kozie 

Bogusław Wencel - Gospodarstwo Rolno - Pasieczne "ŻYJ ZDROWO" 

Marcin Knopek - Gospodarstwo Rolne w gminie Klonowa 

Roland Galanciak - Gospodarstwo Rolne w gminie Piątek 

Kliknij tutaj i obejrzyj film 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gUYVsitpPc
https://www.lodr-bratoszewice.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=5gUYVsitpPc


85 | S t r o n a  
 

78. Polski Ocet Owocowy - współpraca z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
 

Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Bratoszewicach 
 

Data: 2021 r. 

Forma: Film krótkometrażowy 

 

 

Grupa docelowa: potencjalni członkowie grup operacyjnych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, 

pracownicy naukowi, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego 

Cel: prezentacja i wspieranie innowacji w rolnictwie, w tym w produkcji i przetwórstwie w gospodarstwach, które 

weszły w skład grupy operacyjnej pn. Polski Ocet Owocowy i wdrożyły nową technologię wytwarzania octu 

owocowego. Zaprezentowanie dobrych praktyk w gospodarstwach sadowniczych i w winnicy, co wpłynie na 

podwyższenie wiedzy potencjalnych członków grup operacyjnych, rolników, przetwórców i doradców rolnych, 

zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej wdrażania innowacji w rolnictwie oraz pozyskiwania środków na 

innowacje.  

Relacja: 

W filmie udział wzięli: 

dr Beata Bartodziejska - Kierownik Zakładu Jakości Żywności w Łodzi, IBPRS 

prof. dr hab. Zbigniew J. DOLATOWSKI - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego w Warszawie 

dr inż. Anna Szosland-Fałtyn - Zakład Jakości Żywności w Łodzi, IBPRS 

Monika Bankiewicz - Gospodarstwo Sadownicze „MB Monika Bankiewicz” 

Marek Gorgol - Winnica na Jurze, firma „GORGOL” Ireneusz Gorgol 

Daniel Byster - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Daniel Byster 

Jarosław Strzelecki - Firma „Strzelsok” Jarosław Strzelecki 

Tomasz Kopera - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach - lider projektu 

Kliknij tutaj i obejrzyj film 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOvlKJvf_0I
https://www.lodr-bratoszewice.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=qOvlKJvf_0I
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79. Zielony Ład blisko nas 

 

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie 
 

Data: 2021 r. 

Forma: Materiał filmowy 

 

 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, doradcy rolniczy, zainteresowani tematyką operacji. 

Cel: popularyzacja oraz upowszechnienie praktycznych zasad, które dotyczą Europejskiego Zielonego Ładu. 

Szczególnie strategii na rzecz różnorodności biologicznej oraz „od pola do stołu”, które kładą nacisk na nową 

i lepszą równowagę między przyrodą, systemami żywnościowymi, a różnorodnością biologiczną. Tak aby chronić 

zdrowie i dobrobyt obywateli, a równocześnie zwiększać konkurencyjność i odporność UE.   

Relacja: 

W ramach projektu opracowano 13 filmów z zakresu m.in. pestycydów, środków przeciwdrobnoustrojowych, sieci 

szerokopasmowego internetu, rolnictwa ekologicznego, elementów krajobrazu i składników pokarmowych, jak 

również innowacje społeczne na wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Więcej 

Odcinek 1:  System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie           

 

Odcinek 2:  Europejski Zielony Ład w kontekście      Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 

 

https://www.kpodr.pl/zielony-lad-blisko-nas/
https://www.youtube.com/watch?v=C95Y3ikZAlE
https://www.youtube.com/watch?v=vLg723I6P0Q
https://www.kpodr.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=C95Y3ikZAlE
https://www.youtube.com/watch?v=vLg723I6P0Q
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Odcinek 3:  Nawadnianie 

 

Odcinek 4:  Projekt „Renaldo” 

 

Odcinek 5:  Rolnictwo ekologiczne a zaufanie konsumenta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLVsLfEsO7Y
https://www.youtube.com/watch?v=rs6SBCf3WnY
https://www.youtube.com/watch?v=hfqueJqmvFE
https://www.youtube.com/watch?v=FLVsLfEsO7Y
https://www.youtube.com/watch?v=rs6SBCf3WnY
https://www.youtube.com/watch?v=hfqueJqmvFE
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Odcinek 6:  Znaczenie ziół dla bioróżnorodności 

 

Odcinek 7:  Edukacja rolnicza 

 

Odcinek 8:  Gospodarstwa opiekuńcze 

https://www.youtube.com/watch?v=WMRVMtCI-xY
https://www.youtube.com/watch?v=ak3iRgmXohc
https://www.youtube.com/watch?v=CqlhOnFLP_Y
https://www.youtube.com/watch?v=WMRVMtCI-xY
https://www.youtube.com/watch?v=ak3iRgmXohc
https://www.youtube.com/watch?v=CqlhOnFLP_Y
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Odcinek 9:  Gleba - nawożenie 

 

Odcinek 10:  Dostępne narzędzia, które pomagają rolnikom prowadzić bardziej biznesowe gospodarstwa 

Odcinek 11:  Lokalne Partnerstwa Wodne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WyUbpxB7xes
https://www.youtube.com/watch?v=xnTEUZMAJXI
https://www.youtube.com/watch?v=HpuVeId0jnI
https://www.youtube.com/watch?v=WyUbpxB7xes
https://www.youtube.com/watch?v=xnTEUZMAJXI
https://www.youtube.com/watch?v=HpuVeId0jnI
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Odcinek 12:  Grupy operacyjne EPI 

 

Odcinek 13:  Wiejska e-skrzynka 

 

 

 

  

         

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQwV6gCMURU
https://www.youtube.com/watch?v=Jq6QCufcn4E
https://www.youtube.com/watch?v=GQwV6gCMURU
https://www.youtube.com/watch?v=Jq6QCufcn4E

