
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
Minikiwi - mały wielki owoc 

Owoce minikiwi są nowością na rynku ogrodniczym w Polsce. Dotychczasowe badania 
potwierdziły ich wartość prozdrowotną, a polskie warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają 
uprawie. Aby wydłużyć podaż owocu na rynku niezbędna jest znajomość optymalnych 
procedur i technologii pozbiorczych, których obecnie brak. Grupa Operacyjna EPI „Minikiwi 
mały wielki owoc” rozpoczęła realizację  w ramach działania „Współpraca” projektu pn. 
„Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) 
oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia 
dojrzałości”. Rezultatem projektu będzie opracowanie optymalnej procedury pozbiorczej 
dla owoców minikiwi w tym warunków długotrwałego przechowywania oraz opracowanie 

i zbudowanie prototypu modułu sortującego owoce nieinwazyjnie pod względem stopnia dojrzałości . Więcej 
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie,  organizuje w ramach SIR w dniach 29-30 listopada 

2022 r. w Warszawie „II Szczyt Grup Operacyjnych EPI”. Celem wydarzenia jest ułatwienie nawiązywania kontaktów 

między polskimi Grupami Operacyjnymi, a także wymiana doświadczeń w realizacji projektów, które dotyczą 

opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie i dystrybucji produktów rolno-

spożywczych. Zapraszamy do udziału! Zgłoszenia do dnia 11 listopada br. Więcej 

https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/27/minikiwi-maly-wielki-owoc/
https://twitter.com/SIR_siec
https://www.facebook.com/SiecSIR
https://sir.cdr.gov.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6jrpiejdVsmtd8Zrx2AiRg
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/28/ii-szczyt-grup-operacyjnych-epi-zapraszamy-do-udzialu/
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Żywność bez pestycydów – nowy trend 
Grupa Operacyjna EPI „Agro Trend” realizuje w ramach działania „Współpraca” projekt, 
którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonej 
technologii, metody organizacji oraz metody marketingu dotyczących produkcji warzyw 
i owoców bez pozostałości pestycydów, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do 
poprawy jakości produktów rolnych, zdrowia konsumentów oraz środowiska 
przyrodniczego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na jeden z głównych problemów 
w gospodarce rolnej, jakim jest występowanie nieprawidłowości w stosowaniu środków 
ochrony roślin, przez co w produktach rolnych występują pozostałości substancji aktywnych 

w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczone do stosowania 
w danej uprawie. Więcej  
 

 
 

Inauguracja Europejskiej Sieci WPR 
6 października 2022 roku, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(ENRD) i Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na Rzecz Wydajnego 
i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) połączyły się w jedną sieć stworzoną dla 
wspierania nowej Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - Europejską Sieć WPR! 
Celem Europejskiej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej jest optymalizacja przepływu 
informacji o rolnictwie i programach dla obszarów wiejskich w UE. Będzie ona 
platformą wymiany wiedzy i informacji, wzajemnego uczenia się oraz wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk we wdrażaniu WPR, służącą wszystkim obywatelom krajów unijnych .  Więcej  
 
Pierwsze wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR z zakresu innowacji już 
dostępne! Zapraszamy do lektury!  
Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci 
WPR,  poświęconym tematyce innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie, 
produkcji żywności i na obszarach wiejskich. Bieżący numer biuletynu koncentruje 
się na kobietach w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a w nim m.in.: zrównoważony 
wypas bydła dla bioróżnorodności, zdrowa gleba i wychwytywanie dwutlenku węgla 
na przykładzie działań rolniczki z Estonii; producentka z Portugalii poprawia jakość 
i produktywność drzew figowych, kobiety w nowej WPR . Więcej  
 

Szwedzki stół ekologiczny. 100% naturalne – 100% dobre i zdrowe. 
 „Rolnictwo regeneratywne, zrównoważone i ekologiczne – dobra praktyka 
szwedzkich rolników” pod taką nazwą odbył się wyjazd studyjny dla lubuskich 
rolników, doradców i przedstawicieli instytucji naukowych zorganizowany w dniach 
28 sierpnia – 3 września 2022 r. przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Kalsku w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  
Rolnictwo ekologiczne stanowi ponad jedną piątą całkowitej powierzchni użytków 
rolnych Szwecji, która słynie z produkcji żywności organicznej. Jej wytwarzaniem 

zajmuje się wiele gospodarstw i czerpie z tego satysfakcjonujące dochody. Chcąc zapoznać się z dobrymi praktykami 
szwedzkich rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, uczestnicy wyjazdu odwiedzili ich gospodarstwa by 
osobiście zobaczyć rezultaty ich wieloletniej pracy i czerpać wiedzę z ich ogromnego doświadczenia . Więcej 
 
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie 
zdrowotności zbóż – pszenicy i pszenżyta 
Integrowana ochrona roślin (IPM) przed chorobami to ciągłe doskonalenie procesu, 
w którym innowacyjne rozwiązania są zintegrowane i dostosowane do określonych 
warunków środowiska co umożliwia ograniczenie stosowania pestycydów. Dlatego 
opracowanie i przygotowanie do wdrożenia technologii wczesnego wykrywania 
chorób na plantacji roślin uprawnych oraz wykonania oprysku zainfekowanych 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/24/zywnosc-bez-pestycydow-nowy-trend/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/05/polaczenie-sieci-enrd-i-eip-agri-juz-jutro-zapraszamy-do-ogladania-inauguracji-europejskiej-sieci-wpr/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/20/pierwsze-wydanie-biuletynu-europejskiej-sieci-wpr-juz-dostepne-zapraszamy-do-lektury/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/17/szwedzki-stol-ekologiczny-100-naturalne-100-dobre-i-zdrowe/
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roślin wpisuje się w problematykę IPM – ulepszone systemy ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska.  
Więcej  
 

Europejski Parlament Wiejski 2022 — Deklaracja z Kielc 
Deklarację z Kielc (Rural People’s Declaration of Kielce) wypracowało 350 
uczestników z 39 krajów Europy, zebranych w dniach 12-15 września 2022 roku 
na piątym Europejskim Parlamencie Wiejskim – wydarzeniu skupiającym 
mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli organizacji społecznych, 
naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli władz krajowych i instytucji 
unijnych. Opierając się na krajowych edycjach Parlamentów Wiejskich i innych 

wydarzeniach organizowanych przez partnerów Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wijekich w poszczególnych krajach 
i na poziomie europejskim, dyskusje toczone w Kielcach zaowocowały wezwaniem obywateli i decydentów na 
każdym szczeblu do mobilizacji zasobów i ludzi oraz zapewnienia spójnych,uwzględniających obszary wiejskie 
programów politycznych.  Więcej  
 

 
Więcej bieżących informacji, nowinek i ciekawostek z zakresu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  
na stronie internetowej SIR – zobacz aktualności 
 
 
 
 

 
 
W dniach 10-11 października br. w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
odbyło się IV Forum „ Sieciowanie Partnerów SIR, zorganizowane przez Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział 
w Warszawie.  
Forum jako unikalne w skali kraju wydarzenie zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, 
biznesu i doradztwa oraz dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi. Ideą wydarzenia było przede 
wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, 
które pozwolą osiągnąć zamierzone cele oraz pokonywać kolejne  wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w 
sektorze rolno-spożywczym. Program wydarzenia zapewnił niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu 
współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także 
zapoznanie się z inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie 
prelegentów. Więcej 
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https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/14/zastosowanie-sztucznych-sieci-neuronowych-ssn-w-diagnostyce-i-ocenie-zdrowotnosci-zboz-pszenicy-i-pszenzyta/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/11/11862/
https://sir.cdr.gov.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/10/24/relacja-z-iv-forum-sieciowanie-partnerow-sir/
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Nabory KPO 
17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła 
jednocześnie cztery nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności. Jeden z nich skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalności 
w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Następny 
obejmuje swym zakresem przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz 
rybołówstwa lub akwakultury i jest przeznaczony dla rolników lub rybaków. Powyższe 2 nabory trwają do dnia 18 
listopada 2022 r. Więcej 
 

 

 

Wydarzenia z zakresu wdrażania innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich 
zaplanowane na miesiąc listopad 2022 – zobacz kalendarz 

Warte uwagi: 

Spotkanie brokerskie Europejskiej Sieci WPR „Zaangażuj 
się w sieci doradcze programu Horyzont Europa” 
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz EIP-AGRI 
organizuje spotkanie brokerskie Europejskiej Sieci WPR pn. 

„Zaangażuj się w sieci doradcze programu „Horyzont Europa”. Spotkanie 
odbędzie się w Sofii (Bułgaria), w dniach 17-18 stycznia 2023 r.  
 
Wydarzenie będzie poświęcone sieciowaniu i nawiązywaniu kontaktów 
między doradcami, rolnikami, naukowcami i innymi zainteresowanymi 

stronami, w celu wsparcia przygotowania wniosków do nadchodzących zaproszeń w ramach programu „Horyzont 
Europa” w sieciach doradczych. Ponadto wydarzenie stworzy możliwość wymiany wiedzy oraz innowacyjnych 
pomysłów i praktyk, które mogą zainspirować potencjalnych wnioskodawców do wzięcia udziału w kolejnym 
konkursie Horyzont Europa. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu do dnia 17 listopada br. Więcej 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Opracowano przez: 
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie 
ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa 

tel. 22 274 23 27, e-mail: warszawa@cdr.gov.pl 
 

Skład i redakcja – Iwona Ryć i.ryc@cdr.gov.pl 
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Krajowy Plan Odbudowy 
 i Zwiększania Odporności 

 

https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy--dzialania-wdrazane-przez-arimr
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/wydarzenia-kalendarz/
https://sir.cdr.gov.pl/2022/11/02/zaangazuj-sie-w-sieci-doradcze-programu-horyzont-europa-zaproszenie-do-udzialu-w-spotkaniu-brokerskim-w-bulgarii/
mailto:warszawa@cdr.gov.pl
mailto:i.ryc@cdr.gov.pl

